DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Makara
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UCHWAŁA NR XLV/928/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do
burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.
poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730) art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 145 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz:
1) odległość od miejsca zamieszkania kandydata do miejsca lokalizacji szkoły, w której kandydat będzie
realizował obowiązek szkolny albo obowiązek nauki wynosi:
a) poniżej 30 km - 2 punkty,
b) powyżej 30 km - 3 punkty;
2) kandydat mieszkał w bursie w ubiegłym roku szkolnym i nie dopuścił się rażącego naruszenia Regulaminu
Placówki – 2 punkty;
3) kandydat mieszkał w bursie w ubiegłym roku szkolnym i aktywnie pracował w samorządzie placówki,
wolontariacie - 3 punkty;
4) rodzeństwo rodzone, przyrodnie lub przybrane kandydata mieszka w tej samej bursie, do której kandydat
się ubiega o przyjęcie - 2 punkty;
5) kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym kandydat ubiega się o przyjęcie do
bursy, uzyskał tytuł laureata/finalisty olimpiad przedmiotowych i konkursów przedmiotowych lub posiada
inne osiągnięcia edukacyjne wpisane na świadectwie szkolnym - 3 punkty;
6) kandydat jest lub będzie uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Miasto
Bydgoszcz - 4 punkty;
7) kandydat jest lub będzie uczniem oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego w gimnazjum
prowadzonym przez Miasto Bydgoszcz z oddziałami sportowymi/sportowym/mistrzostwa sportowego lub
w liceum ogólnokształcącym mistrzostwa sportowego prowadzonym przez Miasto Bydgoszcz lub czynnie
uprawia sport w szkole ogólnodostępnej prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz w roku szkolnym, na który
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do Bursy nr 2 - 4 punkty.
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2. Kryteriom obowiązującym w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych
przez
Miasto
Bydgoszcz,
określonym
w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2
w związku
z art. 131 ust. 2 i art. 136 ust. 3 pkt 2 ustawy
Prawo oświatowe przyznaje się jednakową wartość - po
5 punktów.
3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1, są:
1) w przypadku kryterium określonego w pkt 1 i 4: oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) lub
pełnoletniego kandydata, ujęte we wniosku o przyjęcie do bursy szkolnej, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do uchwały;
2) w przypadku kryteriów określonych w pkt 2 i 3: zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora bursy lub
osobę przez niego upoważnioną – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały;
3) w przypadku kryterium określonego w pkt 5: kserokopia świadectwa szkolnego dyplomu/zaświadczenia,
potwierdzającego uzyskanie przez kandydata tytułu laureata/finalisty w konkursie/olimpiadzie lub inne
osiągnięcia edukacyjne, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna) lub
pełnoletniego kandydata;
4) w przypadku kryterium określonego w pkt 6: zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły
w Bydgoszczy 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 bursy – wzór
zaświadczenia określa załącznik nr 3 do uchwały;
5) w przypadku kryterium określonego w pkt 7: zaświadczenie wydane przez macierzysty klub sportowy lub
odpowiedni związek sportowy.
4. Wzór oświadczenia
potwierdzającego spełnianie kryterium, o którym mowa w art. 131 ust.2
pkt 1 i art. 136 ust.3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – stanowi załącznik nr 4 do
uchwały.
5. Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryterium, o którym mowa w art. 131 ust 2 pkt
6 i art. 136 ust. 3 pkt 2 lit. e) – stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/928/17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 31 maja 2017 r.
WNIOSEK
o przyjęcie do ………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę bursy szkolnej)

PESEL kandydata
Dane osobowe kandydata
Imię (imiona) i nazwisko kandydata
Data urodzenia

Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania

Nazwa ulicy
Numer domu
Kod
Miejscowość
Powiat/Gmina
Województwo
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
pełnoletniego kandydata,
pełnoletniego kandydata,
o ile jest w posiadaniu
o ile jest w posiadaniu
Wymiar odległości od miejsca zamieszkania do miejsca lokalizacji budynku gimnazjum
lub szkoły ponadgimnazjalnej w Bydgoszczy

km

Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
Imiona i nazwiska rodziców (prawnych
opiekunów)
Adresy poczty elektronicznej rodziców
(prawnych opiekunów), o ile są w posiadaniu
Numery telefonów rodziców (prawnych
opiekunów), o ile są w posiadaniu
Oświadczenie
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………..
(data)

…………………………………….……………….
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego kandydata)

Oświadczenie
Oświadczam, że rodzeństwo rodzone*, przyrodnie* lub przybrane* …………………………….
(podać imię i nazwisko rodzeństwa;*niepotrzebne skreślić)

mieszka w bursie szkolnej ………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę bursy szkolnej)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w powyższej sprawie.
…………………………………..
……………………………………….
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/928/17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 31 maja 2017 r.
ZAŚWIADCZENIE
………………………………………….
(numer zaświadczenia w rejestrze)

ZAŚWIADCZENIE
Potwierdzam, że ……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

w ubiegłym roku szkolnym mieszkał*/nie mieszkał* w …………………………………………………
(podać pełną nazwę bursy)

i nie dopuścił się*/dopuścił się* rażącego naruszenia Regulaminu Placówki oraz aktywnie pracował*/nie
pracował* w samorządzie placówki, wolontariacie.

……………….………………………
(data wystawienia zaświadczenia)

*Niepotrzebne skreślić

(pieczęć bursy)

(pieczęć

i podpis

dyrektora

bursy

lub osoby przez niego upoważnionej)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/928/17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 31 maja 2017 r.
ZAŚWIADCZENIE
………………………………………….
(numer zaświadczenia w rejestrze)

ZAŚWIADCZENIE
Potwierdzam, że ……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

będzie uczniem*/będzie kontynuował edukację* w publicznym(-ej)*/niepublicznym(-ej)*
………………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę szkoły)

prowadzonym(-ą) przez …………………………………………………………………………,
(podać nazwę organu prowadzącego szkołę)

w oddziale ……………………………………………………………………………………….,
(wpisać typ oddziału: ogólnodostępny, dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, zawodowy, integracyjny)

w klasie ………………………….., w roku szkolnym …………………………….. .
(wpisać poziom nauczania)

……………….………………………
(data wystawienia zaświadczenia)

*Niepotrzebne skreślić

(wpisać rok szkolny)

(pieczęć szkoły)

(pieczęć

i podpis

dyrektora

szkoły

lub osoby przez niego upoważnionej)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/928/17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 31 maja 2017 r.
OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny* kandydata
Ja, niżej podpisany(-a) ……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub imię i nazwisko pełnoletniego kandydata)

zamieszkały(-a) ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub adres zamieszkania pełnoletniego kandydata)

legitymujący(-a) się dowodem osobistym ………………………………………………………...
(seria i nr dowodu rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego kandydata)

wydanym przez ……………………………………………………………………………………
oświadczam, że …………………………..……..…. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej**/
(imię i nazwisko kandydata)

jestem członkiem rodziny wielodzietnej**.
Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………….
(data)

….………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego kandydata)

* Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina wychowuje troje
i więcej dzieci.
**Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/928/17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 31 maja 2017 r.
OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu* kandydata w rodzinie
Ja, niżej podpisany(-a) ……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna kandydata)

zamieszkały(-a) ……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna kandydata)

legitymujący(-a) się dowodem osobistym ………………………………………………………...
(seria i nr dowodu rodzica/prawnego opiekuna)

wydanym przez ……………………………………………………………………………………
oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………….……………..……..…. .
(imię i nazwisko kandydata)

Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………….
(data)

….………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna )

* Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
oznacza wychowywanie dziecka (kandydata) przez pannę, kawalera,

samotne wychowanie dziecka (kandydata) w rodzinie

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem

osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

sądu,

