Kryteria określone przez organ prowadzący i formy potwierdzania
Uczęszczanie, przyjęcie lub zakwalifikowanie kandydata do publicznej szkoły artystycznej
(zaświadczenie szkoły. Uwaga. potwierdzenie nie jest wymagane jeśli szkoła potwierdzi status
ucznia w deklaracji lub wniosku)
Większa niż 30 km odległość między miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do
której uczęszcza, lub dłuższy niż 90 minut rozkładowy czas dojazdu z miejsca zamieszkania do tej
szkoły środkami komunikacji zbiorowej (potwierdzenie nie jest wymagane)
Nieukończenie przez kandydata 17 roku życia (potwierdzenie nie jest wymagane)
Ubieganie się o przyjęcie kandydata do tej samej bursy dla uczniów szkół artystycznych, w
której kontynuuje pobyt rodzeństwo kandydata (potwierdzenie nie jest wymagane)
Szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata,
uzasadniające objęcie kandydata opieką i wychowaniem, zważywszy w szczególności na dobro
dziecka (Potwierdzenie spełnienia kryterium na podstawie opinii wydanej przez psychologa lub
pedagoga albo zaświadczenia wydanego przez uprawniony do tego organ, potwierdzającego
szczególne wskazania natury społecznej lub psychologicznej, do zamieszkania w bursie)
Nieprzekroczenie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art.
145 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(kryterium potwierdza się w formie oświadczenia)

Kryteria ustawowe (kandydat niepełnoletni) i formy potwierdzania
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1

1

1
1
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Pkt.

Wielodzietność rodziny kandydata
Wymagane oświadczenie o treści:
Oświadczam, że moje dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej i jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
*rodzina wielodzietna to troje dzieci i więcej

1

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Wymagane oświadczenie o treści:
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko i nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
oraz jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
*za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że taka osoba
wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

1

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.), w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z
dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

1

Niepełnosprawność kandydata**

1

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata**

1

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata**

1

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata**

Kryteria ustawowe (kandydat pełnoletni) i formy potwierdzania*

1
Pkt.

Wielodzietność rodziny kandydata*

1

Niepełnosprawność kandydata**

1

Niepełnosprawność dziecka kandydata**

1

Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę**

1

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata*

1

* wymagania formalne dotyczące formy i treści oświadczeń i dokumentów jak w przypadku kandydatów
niepełnoletnich
** Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, rodzeństwa kandydata i rodzica lub obojga
rodziców kandydata, należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez rodzica, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.
zm.).

