
   Zasady i kryteria postępowania rekrutacyjnego  do Bursy Koedukacyjnej                                                                               

w Skierniewicach 

   Podstawa prawna:                                                                                                                                                                   

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe – art. 145 (Dz. U. z 2017r. poz. 59)    

      Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez komisję rekrutacyjną powołaną     

przez dyrektora bursy w drodze zarządzenia. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest   

na wniosek rodzica /prawnego opiekuna/ kandydata lub pełnoletniego kandydata.  

     Kandydat do zamieszkania w bursie obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:                                               

1. wniosek o przyjęcie do bursy (do pobrania w siedzibie placówki lub ze strony 

www.bursaskierniewice.pl)                                                                                                                               

2. dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia                                                                             

3. poświadczenie miejsca zameldowania wydane przez właściwy urząd lub, w przypadku  

braku zameldowania , oświadczenie o miejscu zamieszkania podpisane przez rodzica                            

/prawnego opiekuna/ kandydata  lub pełnoletniego kandydata                                                       

4. zaświadczenie o przyjęciu kandydata do szkoły                                                                                       

5. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów decydujących o przyjęciu do bursy              

(oświadczenia, orzeczenia, zaświadczenia, postanowienia sądu)                                 

     W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:                                                    

1.   wielodzietność rodziny kandydata                                                                                                            

3.   niepełnosprawność kandydata                                                                                                                  

4.   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata                                                                                 

5.   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata                                                                                                                  

6.   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata                                                                                                

7.   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie                                                                                                      

8.   objęcie kandydata  pieczą zastępczą                                                                                                         

     W  przypadku kandydata pełnoletniego brane są pod uwagę następujące kryteria:                                                                                                                                                            

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                                                                                                                   

    W  przypadku spełniania kryteriów w jednakowym stopniu przez dwóch lub więcej 

kandydatów, decyduje kolejność złożenia wniosków, liczona od dnia rozpoczęcia rekrutacji. 

Wszystkie wymienione kryteria mają jednakową wartość. Procedura odwołania od decyzji 

komisji rekrutacyjnej jest określona w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).                            



UCHWAŁA NR XXXIII/56/2021 RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego do Bursy Koedukacyjnej w Skierniewicach oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 920) oraz art. 145 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz. 4, poz. 619, poz. 762) 

Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się następującą liczbę punktów za kryteria określone w art. 145 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 

ustawy Prawo oświatowe, obowiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy 

Koedukacyjnej w Skierniewicach:  

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:  

a) wielodzietność rodziny kandydata - 2 pkt,  

b) niepełnosprawność kandydata - 2 pkt,  

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 2 pkt,  

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 2 pkt,  

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 2 pkt,  

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 2 pkt,  

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 2 pkt;  

2) w przypadku kandydata pełnoletniego:  

a) wielodzietność rodziny kandydata - 2 pkt,  

b) niepełnosprawność kandydata - 2 pkt,  

c) niepełnosprawność dziecka kandydata - 2 pkt,  

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę - 2 pkt,  

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata - 2 pkt.  

§ 2. 1. Ustala się następujące kryteria organu prowadzącego oraz liczbę punktów za kryteria 

obowiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Koedukacyjnej w 

Skierniewicach:  

1) kontynuacja zamieszkania w Bursie Koedukacyjnej w Skierniewicach – 2 pkt;  

2) równoczesne uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej i szkoły artystycznej na terenie Miasta 

Skierniewice - 2 pkt;  

3) posiadanie rodzeństwa, które jest wychowankiem Bursy Koedukacyjnej w Skierniewicach - 2 

pkt.  

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 2 ust. 1 są 

odpowiednio:  

1) deklaracja kontynuacji zamieszkania w Bursie Koedukacyjnej w Skierniewicach podpisana 

przez rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego;  

2) zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do szkoły artystycznej;  

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego o zamieszkaniu w Bursie 

Koedukacyjnej w Skierniewicach rodzeństwie kandydata.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady    

  

    Andrzej Melon    

 


