Kryteria naboru do burs i internatów na rok szkolny 2022/2023
Zgodnie z art. 107 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j. ze zm.) do INTERNATU w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie danej
szkoły. Tylko w przypadku wolnych miejsc w internacie, do placówki mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół.
Zgodnie z § 59 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606 ze zm.) BURSA zapewnia opiekę i wychowanie
uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24. roku życia.
Zgodnie z art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j. ze zm.) 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.

LP.

KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIUM

Kryteria naboru do bursy / internatu dla KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO określone w art. 131 ust. 2 pkt. 1-7 w związku z art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j. ze zm.)
1.

Wielodzietność (troje lub więcej dzieci) rodziny kandydata

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 2021 r. poz. 573 t. j. ze zm.)

2.

Niepełnosprawność kandydata

6

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

6

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

6

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

6

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (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 2022 r. poz. 447 t.j.)

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 2021 r. poz. 573 t. j. ze zm.)

Kryteria naboru do bursy / internatu dla KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO określone w art. 135 ust. 6 pkt 2 lit. a-e w związku z art. 145 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j. ze zm.)
1.

Wielodzietność (troje lub więcej dzieci) rodziny kandydata

6

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)

2.

Niepełnosprawność kandydata

6

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 2021 r. poz. 573 t. j. ze zm.)

3.

Niepełnosprawność dziecka kandydata

6

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 2021 r. poz. 573 t. j. ze zm.)

4.

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 2021 r. poz. 573 t. j. ze zm.)

5.

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

6

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

Kryteria naboru do bursy / internatu określone w Uchwale Nr XVI/547/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r. w związku z art. 145 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j. ze zm.)
Kandydat, w roku szkolnym, na który ubiega się o przyjecie do
placówki będzie uczniem klasy pierwszej szkoły prowadzonej przez
Gminę Miasto Szczecin

6

2.

Kandydat, w roku szkolnym, na który ubiega się o przyjecie do
placówki będzie uczniem klasy drugiej lub klasy programowo wyższej
szkoły prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin

5

3.

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

3

spełnianie kryterium potwierdzane jest na podstawie danych zawartych we wniosku o przyjęcie do
placówki

4.

Rodzeństwo kandydata mieszka w tej samej placówce, do której
o przyjęcie ubiega się kandydat

2

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

5.

Kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
ubiega się o przyjęcie do placówki, uzyskał tytuł laureata
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

6

kserokopia dyplomu lub zaświadczenia, potwierdzającego uzyskanie przez kandydata tytułu
laureata w konkursie lub olimpiadzie, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
(prawnego opiekuna) lub pełnoletniego kandydata

1.

zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły 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 placówki (wzór nr 5)

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

6.

Kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
ubiega się o przyjęcie do placówki, uzyskał tytuł finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

5

kserokopia dyplomu lub zaświadczenia, potwierdzającego uzyskanie przez kandydata tytułu finalisty
w konkursie lub olimpiadzie, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego
opiekuna) lub pełnoletniego kandydata

7.

Kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
ubiega się o przyjęcie do placówki, uzyskał stypendium Prezesa Rady
Ministrów lub stypendium ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania

3

kserokopia dokumentu, potwierdzającego uzyskanie przez kandydata stypendium Prezesa Rady
Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, poświadczona za zgodność
z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata lub pełnoletniego kandydata

8.

Kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
ubiega się o przyjęcie do placówki, uzyskał szkolne świadectwo
promocyjne z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły
z wyróżnieniem

3

9.

Kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
ubiega się o przyjęcie do placówki, uzyskał na świadectwie szkolnym
promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły ocenę
klasyfikacyjną zachowania bardzo dobrą lub wyższą

2

Kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
ubiega się o przyjęcie do placówki, uzyskał osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie
szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły

2

10.

kserokopia świadectwa szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego
opiekuna) kandydata lub pełnoletniego kandydata

Formy, w jakich mogą zostać złożone dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przez kandydata określa art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082 t.j. ze zm.)

