
 

UCHWAŁA NR XXXIV/551/17 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej 

w Białymstoku przy ul. Dobrej 3 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.
1)

) i art. 145 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej  

w Białymstoku przy ul. Dobrej 3, uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb 

wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych: 

1) uczęszczanie kandydata do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej na terenie 

Białegostoku - 10 punktów; 

2) rozpoczęcie przez kandydata nauki w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, 

z oceną z zachowania co najmniej dobrą – 10 punktów; 

3) zamieszkanie kandydata w Bursie w poprzednim roku szkolnym, który uzyskał pozytywną opinię Rady 

Pedagogicznej Bursy – 10 punktów; 

4) ubieganie się przez kandydata o przyjęcie do Bursy po raz pierwszy z oceną z zachowania co najmniej 

dobrą – 8 punktów; 

5) otrzymanie promocji do klasy programowo wyższej przez wychowanka Bursy – 8 punktów; 

6) zamieszkanie w Bursie rodzeństwa kandydata – 4 punkty. 

§ 2. Określa się odpowiednio dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1: 

1) zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej lub 

ponadpodstawowej na terenie Białegostoku; 

2) potwierdzenie przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej; 

3) kopia świadectwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat 

ukończył lub rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata; 

4) deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie (załącznik nr 1 i załącznik nr 2); 

5) kopia świadectwa ukończenia klasy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub 

rodzica kandydata; 

6) oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w Bursie rodzeństwa kandydata (załącznik nr 3). 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2017 r.

Poz. 1858



§ 3. Kryteria, o którym mowa w § 1, brane są pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

łącznie z kryteriami wskazanymi w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Mariusz Krzysztof Gromko 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1858



 

 

 

 

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie Szkolnej w Białymstoku  

przy ul. Dobrej 3 kandydata niepełnoletniego 

 

    

 

 

Deklaruję, że moja/mój córka/syn (imię i nazwisko ucznia) …………………………………………… 

……………………………………………………………w roku szkolnym ……………………. 

będzie w dalszym ciągu mieszkał/a/ w Bursie Szkolnej w Białymstoku.  

 

 

 

 

………………………………………………… 

(data i czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia rady pedagogicznej: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………… 

(czytelny podpis wychowawcy) 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/551/17

Rady Miasta Białystok

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1858



 

 

 

 

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie Szkolnej w Białymstoku  

przy ul. Dobrej 3 kandydata pełnoletniego 

 

    

 

 

Ja, niżej podpisany  (imię i nazwisko kandydata) ………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………… w roku szkolnym …….…………………..  

 

będę w dalszym ciągu mieszkał/a/  w Bursie Szkolnej w Białymstoku. 

 

 

 

………………………………………………… 

(data i czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia rady pedagogicznej: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………… 

(czytelny podpis wychowawcy) 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/551/17

Rady Miasta Białystok

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1858



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu rodzeństwa kandydata w Bursie Szkolnej  

w Białymstoku przy ul. Dobrej 3 
 

 

 

 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

………………………………………………………… (data urodzenia) …………………................. 

w (miejscowość) ……………………………………….............. zamieszkuje w Bursie Szkolnej  

w Białymstoku przy ul. Dobrej 3. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica) 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/551/17

Rady Miasta Białystok

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1858
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