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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r.
Poz. 22
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej placówki zapewniającej opiekę i
wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania

Na podstawie art. 20p ust. 1 pkt 3 i ust. 3 w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej placówki zapewniającej opiekę i
wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania, zwanej dalej „bursą szkolnictwa artystycznego”, dla:
1) kryteriów, o których mowa w art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty – przyznaje się po jednym punkcie;
2) kryteriów:
1)

2)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22
września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(Dz. U. poz. 1258).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317
i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.
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a) zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia lub uczęszczanie do publicznej szkoły
artystycznej,
b) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do publicznej szkoły artystycznej,
c) objęcie kandydata opieką w tej samej bursie szkolnictwa artystycznego
w poprzednim roku szkolnym,
d) nieukończenie przez kandydata 13 roku życia,
e) odległość pomiędzy miejscem zamieszkania kandydata a szkołą artystyczną, do której
uczęszcza, przekraczająca 25 km lub czas dojazdu do tej szkoły środkami komunikacji
zbiorowej, przekraczający 1 godzinę,
f) zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności bursy szkolnictwa artystycznego,
g) szczególne wskazania natury społecznej lub psychologicznej, powodujące korzystność
zamieszkania w bursie szkolnictwa artystycznego,
h) dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekraczający kwoty, o której mowa w art.
5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015
r. poz. 114)
– przyznaje się po jednym punkcie.
§ 2. 1. Potwierdzenie spełniania kryteriów następuje poprzez załączenie do wniosku o
przyjęcie do bursy szkolnictwa artystycznego odpowiednio:
1) zaświadczenia wydanego przez publiczną szkołę artystyczną o zakwalifikowaniu lub
uczęszczaniu kandydata do tej szkoły – w przypadku kryteriów, o których mowa w § 1
pkt 2 lit. a i b;
2) oświadczenia rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata – w przypadku kryterium,
o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. e;
3) 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 szkolnictwa artystycznego – w przypadku
kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. g.
2. Spełnienie kryteriów, o których mowa § 1 pkt 2 lit. c i f, potwierdza dyrektor bursy
szkolnictwa artystycznego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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