
REGULAMIN KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ W BURSIE MIĘDZYSZKOLNEJ 

W POWIATOWYM ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH 

W HRUBIESZOWIE 

 

 

1. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Dyrektor na końcoworocznym posiedzeniu plenarnym 

Rady Pedagogicznej. 

2. Komisja Kwalifikacyjna w składzie: dwóch członków Rady Pedagogicznej i przedstawiciel 

Młodzieżowej Rady Mieszkańców Bursy zajmuje się procedurą przyjęć uczniów do bursy. 

3. Zadania przewodniczącego komisji to; 

a) kieruje pracą komisji; 

b) ustala terminy posiedzeń; 

c) odpowiada za dokumentację komisji. 

4. Zadania członków komisji to: 

a) analizują kwestionariusze złożone przez uczniów pod względem spełniania formalnych 

wymagań; 

b) rozpatrują kwestionariusze zgodnie z kryteriami podanymi w niniejszym regulaminie. 

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy mają: 

a) uczniowie, którzy mieszkali w bursie w latach ubiegłych i osiągnęli pozytywne wyniki w 

nauce oraz przestrzegali Statutu bursy; 

b) uczniowie mieszkający w miejscowościach, z których codzienny dojazd jest utrudniony lub 

niemożliwy; 

c) wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych, sieroty, półsieroty, uczniowie 

przebywający w rodzinach zastępczych (za poręczeniem służb socjalnych); 

d) uczniowie w trudnej sytuacji materialnej; 

e) dzieci pracowników oświaty; 

f) uczniowie, którzy mieszkali w bursie i nie przestrzegali statutu bursy mogą być przyjęci po 

rozmowie z rodzicami i po podpisaniu kontraktu z wychowawcą. 



6. Prawo o ubieganie się o przyjęcie do bursy mają uczniowie szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

7. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do bursy winien złożyć w sekretariacie placówki, w 

terminie wyznaczonym przez dyrektora następujące dokumenty: kwestionariusz przyjęcia 

wychowanka do bursy z oświadczeniem i podpisem rodziców lub opiekunów prawnych, 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zamieszkania i wyżywienia w bursie. 

8. Rodzic lub opiekun prawny własnym podpisem zobowiązuje się do ponoszenia kosztów, 

odpowiedzialności prawnej i materialnej oraz do współpracy w oddziaływaniach  

opiekuńczo - wychowawczych. 

9. W czasie trwania roku szkolnego możliwe jest przyjęcie ucznia do bursy, po 

przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej, w miarę wolnych miejsc. 

10. Dyrektor na początku roku szkolnego decyduje o przyjęciu ucznia do bursy na podstawie 

opinii Komisji Kwalifikacyjnej. 

11. Uczeń, który nie został przyjęty do bursy może ponownie zwrócić się do dyrektora o 

rozpatrzenie sprawy. Zainteresowany i rodzice/opiekunowie prawni otrzymują pisemną 

odpowiedź w ciągu 14 dni. 

12. Komisja Kwalifikacyjna zobowiązana jest do wywieszenia listy przyjętych uczniów przez 

dyrektora, w holu bursy w terminie 14 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

 

Podstawa prawna: 

1. Statut Bursy Międzyszkolnej w Hrubieszowie w Powiatowym Zespole Placówek  

Szkolno - Wychowawczych, tekst jednolity, podjęty uchwałą wszedł w życie z dniem 

28.02.2011. 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.03.2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach 

oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 

placówkach. (Dz. U. Nr 52 z 2005r, poz. 467)  

 


