
UCHWAŁA NR XIII/272/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 145 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe      (Dz. U. 
2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245, z 2019 r. poz. 534, 730 i 761)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następującą liczbę punktów za kryteria o których mowa w art. 131 ust. 2 oraz 
art. 135 ust. 6 pkt 2  ustawy - Prawo oświatowe, obowiązujące na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem zamieszkania, zwanych dalej ,,bursami”:

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów;

b) niepełnosprawność kandydata – 5 punktów;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 5 punktów;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 5 punktów;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 5 punktów;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 punktów;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 punktów.

2) w przypadku kandydata pełnoletniego:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów;

b) niepełnosprawność kandydata – 5 punktów;

c) niepełnosprawność dziecka kandydata – 5 punktów;

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 5 punktów;

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata  – 5 punktów.
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§ 2. 1. Określa się następujące kryteria organu prowadzącego oraz liczbę punktów za kryteria obowiązujące 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz:

1) odległość od miejsca zamieszkania kandydata do miejsca lokalizacji szkoły w której kandydat będzie 
realizował obowiązek szkolny albo obowiązek nauki wynosi:

a) poniżej 30 km – 2 punkty;

b) powyżej 30 km – 3 punkty,

2) czas dojazdu w jedną stronę  z miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której zamierza kontynuować 
naukę wynosi powyżej 1,5 godziny – 1 punkt;

3) rodzeństwo rodzone, przyrodnie lub przybrane kandydata mieszka/mieszkało w tej samej bursie, do której 
kandydat ubiega się o przyjęcie – 2 punkty;

4) kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjecie do bursy, uzyskał 
tytuł laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1457 z późn. zm.) – 3 punkty;

5) kandydat jest lub będzie uczniem szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz – 
4 punkty;

6) kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjecie do bursy, uzyskał 
stypendium związane z osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i kultury, otrzymane od organizacji, 
instytucji lub innego podmiotu udzielającego stypendia – 1 punkt;

7) kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ubiega się o przyjęcie do bursy 
pracował na rzecz wolontariatu – 2 punkty;

8) kandydat trenujący następujące dyscypliny sportowe: kajakarstwo, lekkoatletykę, pływanie, strzelectwo, 
wioślarstwo, albo kandydat zamierzający trenować ww. dyscypliny w roku szkolnym, na który 
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do Bursy nr 1 – 5 punktów;

9) kandydat trenujący dyscypliny sportowe w grach zespołowych, w których bydgoskie drużyny seniorskie 
występują w najwyższej klasie rozgrywkowej lub w pierwszej lidze, albo kandydat zamierzający trenować 
ww. dyscypliny w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do Bursy nr 1 – 
5 punktów.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa ust.1, są:

1) w przypadku kryterium określonego w pkt 1, 2 i 3 oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) lub 
pełnoletniego kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały;

2) w przypadku kryterium określonego w pkt 4 kopia dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu 
laureata/finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) w przypadku kryterium określonego w pkt 5 zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły 
w Bydgoszczy lub osobę przez niego upoważnioną, o przyjęciu do szkoły lub kontynuacji kształcenia 
w danej szkole w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do bursy;

4) w przypadku kryterium określonego w pkt 6 i 7 kopia dokumentu potwierdzajacego przyznanie stypendium 
za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, kultury/zaświadczenie organizacji pozarządowej lub innego 
podmiotu, w którym kandydat odbywał wolontariat;

5) w przypadku kryterium określonego w pkt 8 i 9 zaświadczenie klubu sportowego, że kandydat trenuje lub 
zamierza trenować w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do bursy;

6) w przypadku kryterium określonego w pkt 9 dodatkowo zaświadczenie klubu sportowego, w którym 
kandydat trenuje lub zamierza trenować, o wspópracy z klubem, którego drużyna seniorska występuje 
w najwyższej klasie rozgrywkowej lub pierwszej lidze w roku szkolnym, na który przeprowadza się 
postępowanie rekrutacyjne do bursy.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 3927



3. Wzór oświadczenia  potwierdzającego spełnianie kryterium, o którym  mowa w art. 131 ust 
2 pkt 1 i art. 135 ust. 6 pkt 2a) ustawy - Prawo oświatowe, stanowi załącznik  nr 2 do uchwały.

4. Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnianie  kryterium, o którym  mowa w art. 131 ust 
2 pkt 6 i art. 135 ust. 6 pkt 2e) ustawy - Prawo oświatowe, stanowi załącznik  nr 3 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/928/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs prowadzonych 
przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.(Dz. U. Woj. Kuj - Pom. z 2017 r. poz. 2489). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca  Rady Miasta

Monika Matowska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr NR XIII/272/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 26 czerwca 2019 r.

WNIOSEK

o przyjęcie do 

………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę bursy szkolnej)

PESEL kandydata

Dane osobowe kandydata

Imię i nazwisko kandydata
Data urodzenia

Adres zamieszkania
Nazwa ulicy Numer domu
Kod Miejscowość
Powiat/Gmina Województwo
Adres poczty elektronicznej
pełnoletniego kandydata, 
o ile jest w posiadaniu

Numer telefonu 
pełnoletniego kandydata, 
o ile jest w posiadaniu

Odległość od miejsca zamieszkania do miejsca lokalizacji szkoły w Bydgoszczy km

Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) kandydata

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych 
opiekunów) oraz adres zamieszkania

Adresy poczty elektronicznej rodziców 
(prawnych opiekunów), o ile są w posiadaniu
Numery telefonów rodziców (prawnych 
opiekunów), o ile są w posiadaniu

Oświadczenie

Oświadczam, że czas dojazdu kandydata     .................................................................................................   
(podać imię i nazwisko kandydata )

do szkoły, w której zamierza kontynuować  naukę, wynosi powyżej 1,5 godziny.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w powyższej sprawie.

..................................... ....……………………….....................
(data) (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  

lub pełnoletniego kandydata)
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Oświadczenie
Oświadczam, że rodzeństwo rodzone*, przyrodnie* lub przybrane* ……………………………...........................

(podać imię i nazwisko rodzeństwa;
*niepotrzebne skreślić)

mieszka/mieszkało w bursie szkolnej 
………………………………………………………………………………….
                      (podać pełną nazwę bursy szkolnej)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w powyższej sprawie.

..................................... ....……………………….....................
(data) (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  

lub pełnoletniego kandydata)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46WE(ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1(dalej: RODO).

1. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub F) 
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze 
względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

2. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata albo pełnoletniemu kandydatowi, jeżeli twierdzą, że 
przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych 
osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy 
wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, 
dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy ustawy – Prawo oświatowe.

3. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, 
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do bursy lub umożliwiającym korzystanie 
z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności 
z przepisów wskazanych powyżej. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla 
uczestnictwa w procesie rekrutacji do bursy, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) 
danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby 
móc korzystać z tych kryteriów.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr NR XIII/272/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 26 czerwca 2019 r.

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny* kandydata

Ja, niżej podpisany(-a)

……………………………………………………………………………................………
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub imię i nazwisko pełnoletniego kandydata)

zamieszkały(-a) 

……………………………………………………………………………................………
(adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub adres zamieszkania pełnoletniego kandydata)

legitymujący(-a) się dowodem osobistym

……………………………………………………………………………................………
(seria i nr dowodu rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego kandydata)

wydanym przez

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

oświadczam, że ………………...............…………..……..…. wychowuje się w rodzinie
(imię i nazwisko kandydata)

wielodzietnej**/jestem członkiem rodziny wielodzietnej**.                     

Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………. .……………………………………………
(data) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego kandydata)

*Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)  
wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina wychowuje troje i więcej dzieci.

**Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr NR XIII/272/19

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 26 czerwca 2019 r.

OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu* kandydata w rodzinie

Ja, niżej podpisany(-a)

…………………………………………….............................………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna kandydata)

zamieszkały(-a)

………………………………………………………………………….............................…..
(adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna kandydata)

legitymujący(-a) się dowodem osobistym

…………………………………………………………………….............................………..
(seria i nr dowodu rodzica/prawnego opiekuna)

wydanym przez

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

oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ………………….……………..…............…..…. .
(imię i nazwisko kandydata)

Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………. ……………………………………….
(data) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna )

*Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 
samotne wychowanie dziecka (kandydata) w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka (kandydata) przez 
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem  
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem.
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