
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO BURSY SZKOLNEJ NR 3 W RADOMIU 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

Rekrutacja do Bursy odbywa się elektronicznie od 19.08.2020 do 25.08.2020 r.   

Aby wziąć udział w rekrutacji,  kandydat powinien dokonać zgłoszenia na portalu 

Oświata w Radomiu – Nabór - Nabór do Bursy. 

§ 1 

Przed etapem rekrutacji elektronicznej odbywa się etap składania „Deklaracji kontynuacji 

zamieszkania w Bursie Szkolnej Nr 3 w Radomiu” dla uczniów spełniających następujące 

warunki: 

1. Rodzic lub opiekun prawny wychowanka składa pisemną Deklarację kontynuacji  

zamieszkania w terminie od 20 maja do 15.06.2020 r. 

Wzór dokumentu do pobrania na stronie internetowej Bursy – zakładka  

dokumenty. 

2. Uczeń musi otrzymać pozytywną ocenę zachowania w Bursie. 

3. Następnie decyzją Dyrektora Bursy wychowanek otrzymuje kontynuację  

zamieszkania w nowym roku szkolnym. 

Lista osób, które otrzymały kontynuację zamieszkania umieszczona jest na portalu Oświata  

w Radomiu - Nabór – Nabór do Bursy. 

Po tym etapie tworzy się ofertę zawierająca ilość miejsc do rekrutacji elektronicznej.  

 

 

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapachn 

Etap I – elektronicznie na stronie Portal Oświata w Radomiu 

Etap II – składając kwestionariusz przyjęcia „a”  lub „ b” w formie  papierowej                                                                              

               do Dyrektora Bursy. 

 

 



 

 

ETAP I 

1. Za rekrutację do Bursy odpowiada Dyrektor. Dyrektor powołuje Komisję  ds. 

Rekrutacji Wychowanków składającą się z trzech przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji. Komisja Rekrutacyjna 

pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku nr 4  do Regulaminu. 

      2.   Elektroniczna  rekrutacja do Bursy  odbywa się następująco: 

Na  etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria spełnione   

przez  kandydata  (Załącznik nr 1). 

3. Dla każdego z kryteriów przypisana jest określona ilość punktów. Szczegółowa 

punktacja umieszczona jest w Załączniku nr 1. Sumę punktów uzyskaną  przez 

kandydata określa elektroniczny system rekrutacji. 

 

4. W przypadku równorzędnych wyników rekrutacji uzyskanych przez kandydatów                  

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia . 

 

5. Kandydat, aby wziąć udział w rekrutacji, musi zalogować się w Zintegrowanym 

Systemie  Zarządzania Oświatą  we właściwym terminie (Terminarz rekrutacji 

Załącznik nr2). 

Następnie powinien dostarczyć drogą elektroniczną (w formie skanu lub zdjęcia) 

podpisane potwierdzenie. 

 

6. Kandydat drogą elektroniczną dostarcza do Bursy dokumentację potwierdzającą 

spełnienie określonych w Ustawie kryteriów ( Załącznik nr 1). 

 

7. Dokumentacja ta jest przechowywana przez okres 1 roku a następnie zostaje 

zniszczona.  

 

8. Osoby, które nie zostały przyjęte lub nie zgłosiły się do Bursy przedłożoną 

dokumentację zobowiązane są odebrać w ciągu 1 miesiąca. Po tym terminie 

dokumentacja zostaje zniszczona. 

 

                                                             ETAP II 

  

Po  1 września 2020 r. kandydat  pobiera  ze strony internetowej  Bursy                    

„Kwestionariusz” (załącznik nr 3a – dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub 

załącznik 3b – dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów 

pracowników służb społecznych), wypełnia go i składa do Dyrektora Bursy.   

O  przyjęciu decyduje Dyrektor. 

 

 

 



 

 

 

 

§ 2 

 Terminarz rekrutacji sporządzany jest w formie Załącznika nr 2  w każdym roku 

szkolnym  z uwzględnieniem  terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w 

Radomiu. 

 Kandydat lub rodzic kandydata, który nie został przyjęty do Bursy,  może składać 

odwołanie do Dyrektora Bursy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych. 

 

§ 3 

1. Osoba przyjęta do Bursy powinna zgłosić się w dniu zakwaterowania   tj.  rozpoczęcia  

roku szkolnego i dokonać opłaty za pobyt w Bursie za wrzesień  z góry. 

2. Należy powiadomić Dyrektora Bursy o późniejszym przybyciu do Bursy                               

w uzasadnionych przypadkach. 

3. Nie zgłoszenie się w terminie i nie powiadomienie o późniejszym przybyciu powoduje 

utratę miejsca w Bursie. 

4. Osoba niepełnoletnia powinna zgłosić się do Bursy z rodzicem lub prawnym 

opiekunem. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI: 

 

Załącznik  Nr 1.      Kryteria naboru do burs  - Rok szkolny 2020/2021 

Załącznik  Nr 2.      Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 

Załącznik  Nr 3.      Kwestionariusz przyjęcia : 

     „a”  -   Dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

     „b”  -   Dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów     

                  pracowników  służb społecznych 

Załącznik  Nr 4.      Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej. 

 


