
KRYTERIA PRZYJĘĆ WYCHOWANKÓW 

DO BURSY SZKOLNEJ  

 

Postępowanie rekrutacyjne: 

W I etapie rekrutacji brane są pod uwagę następujące 
kryteria  wynikając z 

 

Uchwały NR VII/115/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dn. 21 
kwietnia 2015r. 

 

1. Odległość od miejsca zamieszkania nie mniej niż 50km. 

 

2. Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej i/lub 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim i/lub tytuł laureata międzynarodowego 
konkursu ,,Kangur matematyczny”. 

 

3. Tytuł finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej i/lub 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim. 

 

4. Tytuł finalisty Mistrzostw Europy Juniorów lub Mistrzostw 
Świata Juniorów i/albo jest medalistą Mistrzostw Polski 
Juniorów/Seniorów lub Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

 

5. W roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o 



przyjęcie do bursy uzyskał stypendium Prezesa Rady Ministrów 
lub /i stypendium Ministra Edukacji Narodowej. 

 

6. W roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o 
przyjęcie do bursy uzyskał świadectwo promocyjne  z 
wyróżnieniem albo świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
lub gimnazjum z wyróżnieniem. 

 

7. Kandydat jest lub będzie uczniem publicznego gimnazjum w 
Szczecinie lub publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Szczecinie 
w roku szkolnym, w którym przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne do bursy szkolnej. 

 

8. Rodzeństwo rodzone, przyrodnie lub przybrane kandydata 
mieszka w tej samej bursie szkolnej, do której kandydat ubiega się 
o przyjęcie. 

 

9. Kandydat będzie uczniem pierwszej klasy gimnazjum w 
Szczecinie lub uczniem pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej 
w Szczecinie  w roku szkolnym , na który przeprowadza 
się  postępowanie rekrutacyjne do bursy szkolnej. 

 

10. Kandydat posiada drugą klasę sportową lub wyższą 
potwierdzoną  przez Okręgowy Związek Sportowy i/lub status 
zawodnika reprezentacji Polski juniorów/seniorów albo status 
zawodnika ligowego lub zawodnika  kadr wojewódzkich. 

 

11. Kandydat jest lub będzie uczniem oddziału sportowego lub 
oddziału mistrzostwa sportowego      w publicznym gimnazjum  z 



oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego w Szczecinie w 
roku szkolnym, na który  przeprowadza się  postępowanie 
rekrutacyjne do bursy szkolnej. 

 

 

 

Dokumentami potwierdzającymi ww. kryteria są: 

 

1) W przypadku kryterium określonego w pkt. 1: 

 

oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego 
kandydata, ujęte we wniosku o przyjęcie do bursy szkolnej 

 

2) w przypadku kryterium określonego w pkt. 2: 

 

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

 

3) w przypadku kryterium określonego w pkt. 3 i 4: 

 

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



pełnoletniego kandydata; 

 

4) w przypadku kryterium określonego w pkt. 5: 

 

kserokopia dokumentu, potwierdzającego uzyskanie stypendium, 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego 
opiekuna) kandydata lub pełnoletniego kandydata; 

 

5) w przypadku kryterium określonego w pkt. 6: 

 

kserokopia świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem albo 
kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem lub gimnazjum z wyróżnieniem poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, której kandydat 
jest uczniem lub którą ukończył; 

 

6) w przypadku kryteriów określonych w pkt. 7, 9 i 11: 

 

zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły w Szczecinie 
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 szkolnej – 
Załącznik Nr 2; 

 

7) w przypadku kryterium określonego w pkt. 8: 

 

http://bursaintegracyjna.szczecin.pl/images/stories/bursa2/dokumenty/komisja_przyjec/zalacznik2.pdf


oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego 
kandydata, ujęte we wniosku o przyjęcie do bursy szkolnej, 

 

8) w przypadku kryterium określonego w pkt. 10: 

 

zaświadczenie wydane przez macierzysty klub sportowy lub 
odpowiedni związek sportowy. 

  

W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria  wynikające z Ustawy o 
systemie Oświaty z 7 września 1991r.: 

 

 

 

W przypadku kandydata niepełnoletniego: 

 

 

 

1. wielodzietność  rodziny kandydata, 

 

 

 

2. niepełnosprawność kandydata, 

 

 



 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 

 

 

4. niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata, 

 

 

 

5. niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata, 

 

 

 

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 

 

 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

 

 

W przypadku kandydata pełnoletniego: 

 



 

 

1. wielodzietność rodziny kandydata, 

 

 

 

2. niepełnosprawność kandydata, 

 

 

 

3. niepełnosprawność dziecka kandydata, 

 

 

 

4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

 

 

 

5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

 

 

 

 



 

Spełnianie ww. kryteriów przez kandydata niepełnoletniego 
deklarują  rodzice  we wniosku o przyjęcie dziecka do bursy i potwierdzają 
stosownymi dokumentami (kandydat pełnoletni potwierdza sam). 

 

 

 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - (Załącznik  Nr 3) 

 

 

 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność  lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  ( Dz.U. z 2011r Nr 127, poz.721, z późn. zm.) 

 

 

 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację 
lub   akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem- (Załącznik Nr 4) 

 

 

 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (DZ.U. z 2013r. poz.135 ze zm.) 

http://bursaintegracyjna.szczecin.pl/images/stories/bursa2/dokumenty/komisja_przyjec/zalacznik3.pdf
http://bursaintegracyjna.szczecin.pl/images/stories/bursa2/dokumenty/komisja_przyjec/zalacznik4.pdf


 

 

 

Dokumenty, o których mowa w podpunktach  b-d są składane w oryginale, 
notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego odpisu 
lub wyciągu (zgodnie z art.76a paragraf 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego) albo w postaci kopii poświadczonej zgodnie z oryginałem 
przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 

 

DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO BURSY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

 

Zaświadczenie o przyjęciu do wybranej szkoły. (Załącznik Nr 2) 

 

Zdjęcie legitymacyjne. 

 

Skrócony odpis aktu urodzenia lub jego kserokopię potwierdzoną 
zgodnością z oryginałem. 

 

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały. 

 

Oświadczenie o zapoznaniu rodzica z regulaminem bursy oraz 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych  na potrzeby 
rekrutacji (Załącznik Nr 5). 

 

http://bursaintegracyjna.szczecin.pl/images/stories/bursa2/dokumenty/komisja_przyjec/zalacznik2.pdf
http://bursaintegracyjna.szczecin.pl/images/stories/bursa2/dokumenty/komisja_przyjec/zalacznik5poprawka.pdf

