
Terminarz i zasady rekrutacji do Bursy Szkolnej dla Dziewcząt na rok szkolny 2022/2023: 

1. Rekrutacja dziewcząt do ponadpodstawowych szkół (szkoły średnie, technika i szkoły branżowe) na rok 
szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 21 lutego 2022 r. 

2. Termin składania podań: 

a) dla wychowanek aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 13 kwietnia 2022 r. 
b) dla starających się pierwszy raz o przyjęcie do Bursy upływa 31 maja 2022 r. 

3. Dokumenty (podanie, kwestionariusz osobowy i klauzulę RODO) należy pobrać ze strony internetowej 
Bursy www.bursarejtana.pl z zakładki Rekrutacja  

4. Dokumenty należy składać: 

a) wychowanki aktualnie zakwaterowane w Bursie – osobiście do dyrektora Bursy 
b) kandydatki starające się pierwszy raz o przyjęcie do Bursy – osobiście, drogą elektroniczną (skan) lub 

pocztą zwykłą 

Dokumenty nie uzupełnione, nie podpisane – nie będą rozpatrywane 

5. Kandydatki starające się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2022/2023, po złożeniu dokumentów otrzymają 
własny numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na zwrotny adres  
e-mail kandydatki 

6. Wynik rekrutacji do Bursy (przyjętych, nieprzyjętych, listy rezerwowej) poprzez ogłoszenie na tablicy 
informacyjnej wewnątrz budynku Bursy oraz informację na stronie internetowej Bursy www.bursarejtana.pl 
z wykorzystaniem unikatowych numerów identyfikacyjnych nastąpi: 

a) dla obecnych wychowanek - 10 czerwca 2022 r.  
b) dla starających się pierwszy raz o przyjęcie do Bursy – 22 czerwca 2022 r. 

7. Bursa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w razie potrzeby z osobami starającymi się pierwszy raz  
o miejsce w Bursie i ich rodzicami/opiekunami prawnymi rozmowy osobiście, w trybie online lub 
telefonicznie 

8. Pierwszeństwo przyjęcia do Bursy mają: 

a) wychowanki obecnie zakwaterowane w Bursie, mieszkające od IX do VI bieżącego roku szkolnego, których 
zachowanie Regulaminu Wychowanki nie budzi zastrzeżeń 

b) siostra wychowanki zakwaterowanej w Bursie, o ile spełniony jest pkt 8. a) 
c) kandydatka z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci do 24 roku życia, będące na utrzymaniu 

rodziców) 
d) kandydatka, którą samotnie wychowuje jeden z rodziców/opiekunów prawnych 
e) kandydatka mieszkająca w dużej odległości od szkoły lub mająca utrudnioną możliwość dojazdu 

9. Miejsce w Bursie Szkolnej dla Dziewcząt przyznaje się na jeden rok szkolny, a kandydatki przyjęte do Bursy 
zobowiązane są do zachowania Regulaminu Wychowanki 

10. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, informacja o terminie kolejnego naboru zostanie opublikowana 
na stronie Bursy Szkolnej www.bursarejtana.pl 

11. Czesne w obecnym roku szkolnym w zależności od ilości mieszkanek w pokoju wynosi odpowiednio 215 zł 
lub 200 zł, stawka żywieniowa za osobodzień: 18 zł (wzmocnione śniadanie, obiad, kolacja). Poziom opłat  
w Bursie w nowym roku szkolnym 2022/2023 ze względu na wzrost cen żywności i mediów będzie 
zwiększony o ok. 5%.   

12. W przypadku wprowadzenia w roku szkolnym 2022/2023 przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym Bursy w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych nastąpi zwolnienie z opłat za: 

a) zakwaterowanie za dany miesiąc kalendarzowy – jeżeli czasowe ograniczenie funkcjonowania Bursy 
(nie szkoły) dotyczy całego, pełnego miesiąca kalendarzowego 

b) całodzienne wyżywienie – za cały okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Bursy 

13. Pozostałe informacje będą sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej Bursy. 
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