
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/831/17 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym  etapie postępowania rekrutacyjnego 

do burs prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) bursach - należy przez to rozumieć publiczne placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom 

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania wchodzące w skład zespołów szkół 

prowadzonych przez Miasto Olsztyn, 

2) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się przyjęcie do bursy. 

§ 2.  Ustala się każdemu kryterium, o którym mowa art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), liczbę 11 punktów na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Olsztyn. 

§ 3. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Olsztyn:  

1) kandydat przyjęty do klasy pierwszej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego 

funkcjonuje  bursa lub kandydat  już uczęszczający do tej szkoły  -10 punktów, 

2) kandydat - sportowiec przyjęty do klasy pierwszej szkoły z oddziałami sportowymi lub szkoły mistrzostwa 

sportowego -5  punktów, 

3) rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie, do której kandydat złożył wniosek – 

3 punkty, 

4) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tej samej bursy -2 punkty, 

5) kandydat przyjęty do klasy pierwszej szkoły prowadzonej przez Miasto Olsztyn, która nie wchodzi w skład 

zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje bursa lub kandydat już uczęszczający do tej szkoły -1 punkt. 

§ 4.  Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 3 są dołączone do 

wniosku: 

1) zaświadczenie ze szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje bursa  

o przyjęciu do klasy pierwszej lub o uczęszczaniu już do tej szkoły - § 3 pkt 1, 
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2) zaświadczenie ze szkoły z oddziałami sportowymi lub szkoły mistrzostwa sportowego o przyjęciu do klasy 

pierwszej -  § 3 pkt 2, 

3) oświadczenie rodziców o kontynuowaniu zamieszkania rodzeństwa kandydata w bursie, do której kandydat 

złożył wniosek -  § 3 pkt 3, 

4) oświadczenie rodziców o uczestniczeniu rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tej 

samej bursy- § 3 pkt 4, 

5) zaświadczenie ze szkoły prowadzonej przez Miasto Olsztyn, nie wchodzącej w skład zespołu szkół, 

w ramach którego funkcjonuje  bursa  o przyjęciu do klasy pierwszej lub o uczęszczaniu  już do tej szkoły - 

§ 3 pkt 5. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.  

§ 6.  Traci moc Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia 

kryteriów branych pod uwagę na pierwszym  etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez 

Miasto Olsztyn oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz. 1504). 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA 

Halina Ciunel 
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