
Kryteria przyjęcia do Bursy nr 2 w Bydgoszczy na rok szkolny 2017/18: 

 

1. określone w art.145 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe: 

 

a) wielodzietność rodziny kandydata  (zał. nr 4), 

b) niepełnosprawność kandydata (kserokopia orzeczenia), 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (kserokopia orzeczenia), 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (kserokopia orzeczeń), 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (kserokopia orzeczenia), 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (zał. nr 5), 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dok. potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą). 

          Powyższe kryteria mają jednakową wartość - po 5 punktów. 

 

2. określone przez organ prowadzący Miasto Bydgoszcz wraz z liczbą punktów: 

 

a) odległość od miejsca zamieszkania kandydata do miejsca lokalizacji  szkoły, w której będzie            

realizował obowiązek szkolny wynosi: 

           -  poniżej 30 km – 2 punkty, 

- powyżej 30 km – 3 punkty (zał. nr 1); 

b) kandydat mieszkał w bursie w ubiegłym roku szkolnym i nie dopuścił się rażącego naruszenia 

Regulaminu Placówki – 2 punkty (zał. nr 2); 

c) kandydat mieszkał w bursie w ubiegłym roku szkolnym i aktywnie pracował w samorządzie 

placówki, wolontariacie – 3 punkty (zał. nr 2); 

d) rodzeństwo rodzone, przyrodnie lub przybrane kandydata mieszka w tej samej bursie, do której 

kandydat się ubiega o przyjęcie – 2 punkty (zał. nr 1); 

e) kandydat w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny, w którym 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 (kserokopia dyplomu 

lub świadectwa); 

f) kandydat jest lub będzie uczniem szkoły prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz – 4 punkty 

 (zał. nr 3); 

g) kandydat jest lub będzie uczniem oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego w 

szkole prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz  lub czynnie uprawia sport w szkole ogólnodostępnej 

prowadzone przez Miasto Bydgoszcz w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne – 4 punkty (zał. nr 3 lub zaświadczenie wydane przez macierzysty klub sportowy lub 

odpowiedni związek sportowy). 

 

 


