Kryteria rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018
dla kandydatek do burs
prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę*
Lp.

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

Kryterium

Liczba
punktów

Kryteria ustawowe
w przypadku niepełnoletniej kandydatki
1

wielodzietność rodziny kandydatki

2

niepełnosprawność kandydatki
niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydatki
niepełnosprawność obojga rodziców
kandydatki

3
4

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydatki

6

samotne wychowywanie kandydatki w rodzinie

7

objęcie kandydatki pieczą zastępczą

oświadczenie o
wielodzietności rodziny
kandydatki
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 2016 r., poz. 2046 i
1948)
prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem
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 2016
r. poz. 575, 1583, 1860)

2
2
2
2

2

2

2

w przypadku pełnoletniej kandydatki
1

wielodzietność rodziny kandydatki

2
3

niepełnosprawność kandydatki
niepełnosprawność dziecka kandydatki

4

niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad
którą kandydatka sprawuje opiekę

5

samotne wychowywanie dziecka przez
kandydatkę

oświadczenie o
wielodzietności rodziny
kandydatki
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 2016 r., poz. 2046 i
1948)
prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem

2
2
2

2

2

Kryteria samorządowe

1

zamieszkanie kandydatki poza terenem m.st.
Warszawy

2

posiadanie tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8
ustawy o systemie oświaty

oświadczenie
rodzica/opiekuna
prawnego/kandydatki
pełnoletniej o miejscu
zamieszkania kandydatki
kopia dyplomu lub
zaświadczenie o uzyskaniu
tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz
laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych
zgodnie z przepisami

2

2

wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
o systemie oświaty
zaświadczenie organizacji,
instytucji lub innego
podmiotu udzielającego
stypendium za osiągnięcia
w dziedzinie nauki, sportu,
kultury.
oświadczenie
rodzica/opiekuna
prawnego/kandydatki
pełnoletniej o czasie
dojazdu z miejsca
zamieszkania kandydatki
do szkoły prowadzonej
przez m.st. Warszawa, w
której zamierza
kontynuować naukę
zaświadczenie bursy o
rodzeństwie kandydatki,
które jest lub było jej
wychowankiem

3

posiadanie stypendium związanego z
osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i
kultury otrzymanego od organizacji, instytucji
lub innego podmiotu udzielającego stypendia

4

czas dojazdu, powyżej 2 godzin w jedna stronę,
z miejsca zamieszkania kandydatki do szkoły,
w której zamierza kontynuować naukę

5

posiadanie rodzeństwa, które było lub jest
wychowankiem burs prowadzonych przez m.st.
Warszawa

6

udział w kadrze na szczeblu co najmniej
wojewódzkim w dowolnej dyscyplinie sportu,
posiadanie medalu w spartakiadzie
wojewódzkiej, mistrzostwach kraju,
kontynentu, świata.

zaświadczenie ze związku
sportowego

2

udział w wolontariacie w roku szkolnym
poprzedzającym rok, na który odbywa się
rekrutacja

zaświadczenie organizacji
pozarządowej lub innego
podmiotu, w którym
kandydatka odbywała
wolontariat

2

7

2

2

2

* wyciąg z „Zasad postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania na rok szkolny 2017/18”

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów mogą być składane w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu (zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) lub wyciągu z
dokumentu, a także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego.

