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Załącznik Nr 3 

 

 

Kryteria naboru do burs  

 
 

Lp 

 

Nazwa kryterium 

 

 

Sposób dokumentowania 

 

Liczba 

punktów 

Kryteria podstawowe 

 

Dotyczy kandydata niepełnoletniego 

 

 

1. 

 
Wielodzietność rodziny  

kandydata (3 i więcej dzieci) 
 

 

oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do bursy 
 

10 

 

2. 

 

Niepełnosprawność kandydata 

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność lub 

orzeczenie o niepełnosprawności. Oryginał, 

notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg  

z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

 

10 

 

3. 

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata 

 

orzeczenie o stopniu niesprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721 z późn. zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

 

10 

 

4. 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata 

 

orzeczenie o stopniu niesprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721 z późn. zm.). 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

10 



2 
 

 

5. 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność lub 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).                                                                                                                      

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

 

10 

 

6. 

 

Samotne wychowywanie kandydata  

w rodzinie 

 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz 

niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem.                                                                                                                

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

 

10 

 

7. 

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 322).  Oryginał, notarialnie 

poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata 

 

 

10 

 

Dotyczy kandydata pełnoletniego 

 

 

1. 

 

 

Wielodzietność rodziny kandydata 
 

oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do bursy 
 

10 

 

2.  

 

Niepełnosprawność kandydata 

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność lub 

orzeczenie o niepełnosprawności. Oryginał, 

notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg  

z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

 

 

10 
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3. 

Niepełnosprawność dziecka kandydata  

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność lub 

orzeczenie o niepełnosprawności. Oryginał, 

notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 

poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg  

z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

 

10 

 

4. 

 

 

 

Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, 

nad którą kandydat sprawuje opiekę 

 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.).                                                                                                                      

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona  

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

10 

 

5. 

 

Samotne wychowywanie dziecka przez 

kandydata 

 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz 

niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem.                                                                                                                

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub 

wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

 

10 

 

Kryteria organu prowadzącego 

 

 

1. 

 

Kandydat jest uczniem lub kandyduje 

do oddziału sportowego lub szkoły 

sportowej lub Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego 

 

 

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie 
 

3 

 

2. 

 

Odległość miejsca zamieszkania 

kandydata od szkoły przekracza 50 km 

 

 

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie 
 

2 

 

3. 

 

Kandydat jest uczniem lub kandyduje 

do klasy pierwszej szkoły 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 

 

 

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie 
 

2 

 

4. 

 

Rodzeństwo kandydata jest obecnie 

wychowankiem bursy lub kandydatem 

 

 

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie 

 

 

2 



4 
 

 

5. 

 

Kandydat uczestniczy w dodatkowych 

zajęciach możliwych do realizacji tylko 

w Radomiu 

 

 

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie 
 

1 

 


