Rekrutacja do Bursy Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu
na rok szkolny 2018/19
1. Kryteria oraz sposób przeliczania punktów.
Kryteria w przypadku kandydata niepełnoletniego:

Lp.

Wartość
kryterium w
punktach
15

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty

1.

wielodzietność rodziny kandydata

2.
3.

niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

15

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

15

objęcie kandydata pieczą zastępczą

15

6.
7.

5

15
15

15

Kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym
8.

odległość miejsca zamieszkania od Kalisza powyżej 50 km

5

9.

ocena zachowania co najmniej dobra w roku poprzedzającym rok
szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja
pracuje zawodowo tylko jeden z rodziców kandydata lub rodzice
kandydata wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne poniżej 5 ha
kandydat posiada rodzeństwo aktualnie mieszkające w bursie

4

10.
11.

3
3

Kryteria w przypadku kandydata pełnoletniego
Lp.

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty

Punktacja
15

1.

wielodzietność rodziny kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

15

3.

niepełnosprawność dziecka kandydata

15

4.

niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje
opiekę

15

5.

samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

15

Kryteria określone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym
6.

odległość miejsca zamieszkania od Kalisza powyżej 50 km

5

7.

ocena zachowania co najmniej dobra w roku poprzedzającym rok
szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja

4

8.

pracuje zawodowo tylko jeden z rodziców kandydata lub rodzice
kandydata wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne poniżej 5 ha

3

10.

kandydat posiada rodzeństwo aktualnie mieszkające w bursie

3

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów
Lp.

Rodzaj czynności

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do bursy
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków i
kryteriów
branych
pod
uwagę
w
postępowaniu rekrutacyjnym

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do bursy i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych
pod
uwagę
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne list kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych
Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do bursy
o zaświadczenie o przyjęciu do szkoły

3.

4.

5.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne list kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Możliwość złożenia wniosku do komisji
rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do bursy

7.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie
odmowy przyjęcia do bursy

8.

Możliwość złożenia do dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

9.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia
komisji
rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia

do 20 lipca 2018 r.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
od 27 lipca 2018 r.
do 31 sierpnia 2018 r.
do godz. 13.00
(jeśli po przeprowadzeniu
pierwszego etapu postępowania
rekrutacyjnego dysponuje
wolnymi miejscami, przyjmuje
kandydatów według kolejności
zgłoszeń)
31 sierpnia 2018 r.

20 lipca 2018 r.
godz. 15.00

-

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
od 14 maja 2018 r.
do 19 lipca 2018 r.
do godz. 15.00

od 23 lipca 2018 r.
do 27 lipca 2018 r.
do godz. 13.00
27 lipca 2018 r.
godz. 15.00
7 dni od dnia podania
do publicznej
wiadomości listy
kandydatów
przyjętych i
kandydatów
nieprzyjętych do
bursy
do 5 dni od dnia
złożenia wniosku o
sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 7 dni od terminu
otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 7 dni od dnia
złożenia odwołania od
rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej

31 sierpnia 2018 r.
godz. 15.00

3. Wymagane dokumenty składane przez kandydatów:
1) wniosek o przyjęcie do bursy
2) Kandydaci dołączają do wniosku odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wzór nr 1 – kandydat niepełnoletni; wzór nr 7 – kandydat pełnoletni);
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, 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;
c) 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
(wzór nr 2 – kandydat niepełnoletni; wzór nr 8 – kandydat pełnoletni);
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
e) oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania kandydata od Kalisza powyżej
50 km (wzór nr 3 – kandydat niepełnoletni; wzór nr 9 – kandydat pełnoletni);
f) ocena zachowania co najmniej dobra w roku poprzedzającym rok szkolny, w
którym prowadzona jest rekrutacja (wzór nr 4 – kandydat niepełnoletni; wzór nr
10 – kandydat pełnoletni);
g) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata niepełnoletniego, iż tylko
jeden z rodziców pracuje zawodowo lub o prowadzeniu przez rodziców wspólnie
gospodarstwa rolnego poniżej 5 ha (wzór nr 5);
h) oświadczenie kandydata pełnoletniego, iż jest na wyłącznym utrzymaniu
rodziców, z których tylko jeden pracuje zawodowo lub iż jest na wyłącznym
utrzymaniu rodziców, którzy prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne poniżej 5 ha
(wzór nr 11);
i) oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa aktualnie mieszkającego w bursie
(wzór nr 6 – kandydat niepełnoletni; wzór nr 12 – kandydat pełnoletni)
j) zaświadczenie ze szkoły

Druki wymaganych dokumentów są do pobrania także w sekretariacie szkoły
(62-800 Kalisz, ul. Przemysłowa 1).
Wszelkich informacji udziela sekretariat w godzinach 7.30 – 15.30
pod numerem telefonu (62) 753 22 47
lub
e-mail: bursa@ckuip.kalisz.pl

