Kryteria rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 dla kandydatów do burs
prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę*
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posiadanie rodzeństwa, które było
lub jest wychowankiem bursy
prowadzonych przez
m.st. Warszawa
udział w kadrze szczeblu co
najmniej wojewódzkim w
dowolnej dyscyplinie sportu,
posiadanie medalu w
spartakiadzie wojewódzkiej,
mistrzostwach kraju, kontynentu,
świata
udział w wolontariacie w roku
szkolnym poprzedzającym rok na
który odbywa się rekrutacja
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zaświadczenie ze związku
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podmiotu, w którym kandydat
odbywa wolontariat
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*wyciąg z „ Zasad postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2019/20”

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowego
poświadczonego odpisu ( zgodnie z art. 76a §1Kodeksu postępowania administracyjnego, ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23) lub wyciągu z dokumentu,
a także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/ opiekuna prawnego/ kandydata pełnoletniego.

