
UCHWAŁA NR V/143/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do burs szkolnych i internatu przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg

Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) 
i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U.
z 2019 r., poz. 511) Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria oraz ich wartości punktowe do stosowania przy rekrutacji do burs szkolnych 
i internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasto 
Elbląg: 

1) kandydat jest uczniem szkoły ponadpodstawowej (przez co rozumie się także rozpoczęcie przez 
kandydata nauki w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej) prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg 
na prawach powiatu – przyznaje się 10 punktów,

2) kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację do bursy lub internatu uzyskał ocenę 
z zachowania co najmniej dobrą – przyznaje się 10 punktów,

3) rodzeństwo kandydata mieszka w bursie lub internacie – przyznaje się 4 punkty,

4) brak możliwości dojazdu do szkoły z miejscowości, w której mieszka uczeń lub kandydat, przez co 
rozumie się także dojazd przekraczający 2 godziny łącznie w obie strony – przyznaje się 1 punkt.

§ 2. Określa się następujące dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem), niezbędne do spełnienia kryteriów, o którym mowa w §1:

1) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub oświadczenie o wyborze szkoły w przypadku kandydata 
rozpoczynającego naukę w klasie I, w odniesieniu do kryterium określonego
w § 1 pkt. 1,

2) świadectwo szkolne, w odniesieniu do kryterium określonego w §1 pkt. 2,

3) oświadczenie o zamieszkaniu rodzeństwa kandydata w bursie lub internacie,  w odniesieniu
do kryterium określonego w §1 pkt. 3,

4) oświadczenie o miejscu zamieszkania.

§ 3. Przyznaje się po 10 punktów kryteriom określonym w art. 131 ust. 2 (w przypadku kandydata 
niepełnoletniego) i art. 136 ust. 3 pkt. 2 (w przypadku kandydata pełnoletniego) ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r., Prawo oświatowe.

§ 4. . Punkty za poszczególne kryteria otrzymuje kandydat, który do podania do dyrektora 
bursy/internatu dołączy dokumenty potwierdzające zasadność przyznania punktów. W przypadku kandydata 
niepełnoletniego podanie do dyrektora składają rodzice kandydata.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk
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