Regulamin rekrutacji do Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
na rok szkolny 2018/2019

§1
Bursa Szkolna jest publiczną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
§2
1.Mieszkańcami placówki są:
a) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
b) uczniowie klasy sportowej gimnazjum lub klasy sportowej szkoły podstawowej na
terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
§3
1. Rodzice/opiekunowie wychowanków starający się o przyjęcie po raz pierwszy do bursy
składają dyrektorowi Wniosek (załącznik 1)
2. Rodzice/opiekunowie wychowanków mieszkających już w bursie a zamierzających
kontynuować zamieszkanie swoich dzieci w kolejnym roku szkolnym składają
dyrektorowi odpowiednią Deklarację. (załącznik 3)
3. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 14.05.2018r. do 09.07.2018r

§4
Postępowanie rekrutacyjne
1. Na podstawie Uchwały Nr XLIII/251/2017 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 maja
2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej w
Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Uchwały Nr LIII/338/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z
dnia 25 kwietnia 2018r. zmieniającą uchwałę Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 17 maja
2017r. ustala się następującą liczbę punktów za kryteria określone w art. 145 ust.1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz dokumenty do ich potwierdzenia.
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt.,
b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt.,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów kandydata – 1 pkt.,
d) niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów kandydata – 1 pkt.,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt.,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt.,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt.
2) w przypadku kandydata pełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt.,
b) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt.,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata - 1pkt.,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
– 1 pkt.,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata - 1pkt.
2. Ustala się następujące kryteria oraz liczbę punktów obowiązujące na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego do bursy:
1) kandydat zamieszkuje w miejscowości, z której dojazd do szkoły jest
niemożliwy lub w znacznym stopniu utrudniony – 2 pkt.
2) kandydat posiada rodzeństwo, które jest wychowankiem Bursie Szkolnej – 2
pkt.,
3) kandydat posiada tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty – 2 pkt,
4) kandydat uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Powiat Ostrowiecki – 2 pkt,
5) kandydat brał udział w kadrze na szczeblu co najmniej wojewódzkim w
dowolnej dyscyplinie sportu – 2 pkt,
6) Kandydat brał udział w wolontariacie w roku szkolnym poprzedzającym rok,
na który odbywa się rekrutacja – 2 pkt.
7) kandydat jest uczniem klasy sportowej gimnazjum lub klasy sportowej szkoły
podstawowej na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski – 2 pkt.
3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 4 ust 2 są
odpowiednio
1) Oświadczenie rodzica/kandydata pełnoletniego o miejscu zamieszkania
kandydata;
2) Zaświadczenie wydane przez szkołę do której kandydat został przyjęty
(załącznik 5);
3) Kopia dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lud ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2
pkt 8 ustawy o prawie oświatowym;
4) Zaświadczenie z właściwego związku sportowego o powołaniu do kadry na
szczeblu co najmniej wojewódzkim;
5) Zaświadczenie organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, w którym
kandydat odbywał wolontariat lub kopia ostatniego świadectwa szkolnego.
4. Ponadto do wniosku dołącza się dokumenty:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik 2),
2) 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 2011 r. Nr
127, poz. 721, z późn. zm.),
3) 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/opiekunem (załącznik 4),
4) 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 2013 r.
poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. póz. 154 i 866),
5) Dokument potwierdzający niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów
kandydata,

6) Dokument potwierdzający niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów
kandydata,
7) Dokument potwierdzający niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
5.Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści „Jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
6.Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z
oryginałem przez rodzica/opiekuna dziecka.
7.Kryterium niepotwierdzone odpowiednim dokumentem nie będzie uwzględniane w procesie
rekrutacji.
8.Komplet dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji jest dostępny w siedzibie
placówki oraz na stronie internetowej Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
www.bursaostrowiec.pl
9.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Bursa Szkolna nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność
zgłoszeń.
§5
Postępowanie uzupełniające.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Bursa Szkolna nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza w terminie do 30.08.2018r.
postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach
opisanych powyżej.
§6
Przebieg postępowania rekrutacyjnego.
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora Bursy Szkolnej. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danej placówki, jeżeli w wyniku
postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane, a rodzic/opiekun
złożył wymagane dokumenty.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a. weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,
b. ustalenie i podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
(imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o
liczbie wolnych miejsc),
c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
4. Wymienione listy zawierają nazwiska i imiona dzieci uszeregowane w kolejności
alfabetycznej. Listy te podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu w siedzibie placówki.
§7
Procedura odwoławcza.
1. W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do danej placówki.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez
rodzica/opiekuna kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia.
3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun kandydata może wnieść
do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§8
Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/19.
Od 14.05.20187 – do 09.07.2018
Przyjmowanie wniosków od kandydatów zamierzających zamieszkać w Bursie Szkolnej oraz
deklaracje kontynuacji zamieszkania w kolejnym roku szkolnym.
Do 10.07.2018
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków, deklaracji i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
procesie rekrutacyjnym.
Do 11.07.2018
Podanie do wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy osób przyjętych i nieprzyjętych.
12.07.2018 – do 30.08.2018
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.
Do 31.08.2018r.
Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych w toku rekrutacji uzupełniającej.

Załącznik Nr 1
Wpłynęło dnia ............................. .

Ostrowiec Świętokrzyski ……………

Dyrektor Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wniosek o przyjęcie dziecka do Bursy Szkolnej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
(wypełnij drukowanymi literami)
Nazwisko ......................................................... Imiona................................................................
Data urodzenia ........................ Miejsce urodzenia ......................................................................
Powiat ...................................... województwo ............................................................................
PESEL (wychowanka)..................................................................................................................
Seria i numer paszportu lub innego dowodu tożsamości ……………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców: (matki)................................ (ojca) ................................................
Osoba sprawująca opiekę prawną ( podaj imię i nazwisko, adres, nr telefonu)
.......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów i kandydata
Miejscowość ................................................................ kod ................... poczta..........................
ul. ...................................................nr domu ........................nr mieszkania..................................
Numery telefonu do rodziców/opiekunów: tel. stacjonarny …....................................................
tel. komórkowy.............................................................................................................................
tel. kontaktowy wychowanka/ki
...........................................................................................................
Adres poczty elektronicznej rodziców/opiekunów:
…………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej kandydata: ………………………………………………………..
Nazwa szkoły ...............................................................................................................................
Profil/kierunek .............................................................................................................................
Klasa/ rok nauki ............................ .............................................................................................

Oświadczenie wychowanka
Oświadczam, że:
1. Będę przestrzegał/a zasad Statutu Bursy - zasady pobytu w placówce, Harmonogramu
dnia oraz przepisów bhp i p.poż.
2. Jestem w pełni świadomy/a, iż nieprzestrzeganie złożonych przeze mnie powyższych
zobowiązań będzie podlegało konsekwencjom zawartym w Statucie Bursy Szkolnej.
Zobowiązania rodziców/ opiekunów
1. Wyrażam zgodę na wyjścia i udział mojego dziecka w zajęciach sportowych,
kulturalnych i innych organizowanych przez Bursę Szkolną w Ostrowcu Św.
2. W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka alkomatem lub testem
narkotykowym przez upoważnione do tego służby.
3. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania przelewem opłat za wyżywienie i
zakwaterowanie do 15 dnia każdego miesiąca.
4. Jestem świadomy/a odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje
dziecko.
5. Zobowiązuję się do uczestniczenia w zebraniach rodziców.
6. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w
stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
7. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem
rekrutacji. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
.
....................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

....................................................................
Podpis wnioskodawcy

Opinia Komisji Rekrutacyjnej
.......................................................................................................................................................
Podpisy Komisji Rekrutacyjnej

Decyzja Dyrektora Bursy Szkolnej

................................................
................................................
...............................................
……………………………….
Zatwierdzam / nie zatwierdzam
Ostrowiec Świętokrzyski…………………………..

Załącznik Nr 2

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Ja, niżej podpisany/a ....................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a ...............................................................................................................................
(adres zamieszkania).
legitymujący/a się dowodem osobistym ......................................................................................
(seria i numer)
Wydanym przez ..........................................................................................................................
jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że ...........................................................wychowuje się w rodzinie wielodzietnej
(imię i nazwisko kandydata)

...........................................
(podpis)

Ostrowiec Świętokrzyski ….…………...............
(data)

Załącznik Nr 3

Deklaracja kontynuacji zamieszkania
w Bursie Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Deklaruję, że od 1 września roku szkolnego ………………………………moja córka/mój syn
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
Uczeń/uczennica...........................................................................................................................
(nazwa szkoły)
Profil/kierunek ........................................................................................ klasa ..........................
Urodzona/urodzony.......................................................................................................................
(data urodzenia)
w ...................................................................................................................................................
( miejsce urodzenia)
PESEL ..........................................................................................................................................
Zamieszkała/zamieszkały .............................................................................................................
(adres zamieszkania)
Będzie mieszkańcem Bursy Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rodzice/opiekunowie:
Matka:
.......................................................................................................................................................
(imię nazwisko)
.......................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
.......................................................................................................................................................
(adres poczty elektronicznej, numer telefonu)
Ojciec :
.......................................................................................................................................................
(imię nazwisko)
.......................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
.......................................................................................................................................................
(adres poczty elektronicznej, numer telefonu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji. Zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych.

..............................................................
( data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Oświadczenie wychowanka
Oświadczam, że:
1. Będę przestrzegał/a zasad Statutu Bursy - zasady pobytu w placówce, Harmonogramu
dnia oraz przepisów bhp i p.poż.
2. Jestem w pełni świadomy/a, iż nieprzestrzeganie złożonych przeze mnie powyższych
zobowiązań będzie podlegało konsekwencjom zawartym w Statucie Bursy Szkolnej.
Zobowiązania rodziców/ opiekunów
1. Wyrażam zgodę na wyjścia i udział mojego dziecka w zajęciach sportowych,
kulturalnych i innych organizowanych przez Bursę Szkolną w Ostrowcu Św.
2. W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka alkomatem lub testem
narkotykowym przez upoważnione do tego służby.
3. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania przelewem opłat za wyżywienie i
zakwaterowanie do 15 dnia każdego miesiąca.
4. Jestem świadomy/a odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje
dziecko.
5. Zobowiązuję się do uczestniczenia w zebraniach rodziców.
6.Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji
w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
7. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem
rekrutacji. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
....................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

....................................................................
Podpis wnioskodawcy

Opinia Komisji Rekrutacyjnej
.......................................................................................................................................................

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej
Szkolnej
................................................
………………………………..
………………………………..
………………………………….

Decyzja Dyrektora Bursy

Zatwierdzam / nie zatwierdzam
Ostrowiec Świętokrzyski…………………………..

Załącznik Nr 4
…………………………………………….
(Miejscowość, data)

Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Ja, niżej podpisany/a ....................................................................................................................
(imię i nazwisko)
Zamieszkały/a: .............................................................................................................................
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym ......................................................................................
(seria i numer)
wydanym przez ............................................................................................................................
jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ...........................................................................
(Imię i nazwisko dziecka )
oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

.............................................
(podpis)

Załącznik Nr 5

Ostrowiec Św., dnia ………………………….
…………………………………………
(pieczątka szkoły)

L.dz. ……………………………….…

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że ….……………….…………………….. urodzony …..……..……………….
(nazwisko i imię ucznia)

w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczniem klasy ……………….…………..…….…….……………
szkoły ………………………………………………….……………………..…….……………………
(typ i profil szkoły: np. Zespół Szkół Nr: , LO Nr )

……………………………………………….
(podpis i pieczątka
upoważnionego pracownika szkoły)

