
Zasady przyjęć na rok szkolny 201612017 do Bursy Szkolnej
Stowarzyszenia Wspierania Burs i lnternatów ,,Adept" we Wrocławiu .

Zarąd Stowarzyszenia Wspierania Burs i lnternatow ,,Adept" we Wrocławiu , działając na podstarvie
ustalv_v- z dnia 7 września l99l r. o systemie oświa§ (Dz, U. z 2004 r. Nr 256, poz. ż57ż. z póź. nn,) oraz Statutu
Stowarzyszenia, ustala następujące zasńy przyjęć do Bursy Szkolnej nowych wychowankow na rok szkolny
ż016lż017 :

1. Do Bursy prąvjmuje się kandydatów zamieszkalvch poza Wrocławiem.
2, Na nowy,rok szkolny do Bursy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów klas pierwszych dziennych

szkoł dla mlodzieży gimnazjum, liceum, technikum, szkoĘ zasadniczej.
3. Bursa nie przyjmuje słuchaczy szkół policealnych.
4. Liczba przyjętych zależy od wolnych miejsc w Bursie.
5. Podania można składac do 3 l lipca ż016r., a kolejnośc zgłoszeń nie jest brana pod uwagę.
6. Bursa określa limity miejsc dla poszczegolnych szkół, z qlm, źe uczniowie gimnazjum przyjmowani są

wyłącznie do grup gimnazjalnych.
7. Ustala się , ze zakńdę zponiższych kryteriów kandydat otrry"ma dodatkowo 1 punkt:

l) więlodzietność rodziny kandydata;
ż) niepełnosprawnośc jednego z rodziców kandydata;
3) niepelnosprarłność obojga rodzicow kandydata;
4) niepełnosprawnośc rodzeństwa kandydata;
5) samotne wychow_v-wanie kandydata w rodzinie:
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
1) osiąganie niskich lub brak dochodów. pomoc MOPS,
8) czas dojazdu z miejsca zamięszkania do Wrocławia powyżej 2 godz.lub koniecznośc korzystania

z więcej niz drł,och środkow transportu publicznego lv celu dotarcia do Wrocławia,
9) posiadanie rodzeństwa, ktore jest rvycholvankiem Bursy:
10) posiadanie §tufu laureata ogolnopolskiej olimpiady, konkursu przedmiotowęgo na szczeblu co

naj mni ej rvoj elvódzkim,
l l) udział rv kadrze sportowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
12) posiadanie stlpendium instytucji lub organizacji na rok szkoln_v ż016/ż017 -
13) udział w wolontariacie ,

14) rekomendacja szkoł,v, do któĘ zośal przyjęt1, kandvdat.
8. Kandydaci niepełnosprarvni spoza Wroclawia - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

wydane ze względu na niepełnosprau,ność, wymagający stosowania specjalnych oddziaływań
wychowawczych, pomoc.v psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych - prryjmowani są
na preferencl,jnych lvarunkach bez limitu miejsc do Ośrodka prowadzonego przęz Stowarzyszenie,
znajdującego się w tvm samym budynku, poza v"ryżej opisaną rekrutacją, na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej.

9. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spelniania knteriór.v określonych w pkt. 7. są oświadczenię o
ilości osób rv rodzinie, kopie zaświadczęń. orzeczeń, wyroków. aktólv i świadectw, PIT itp. . wydanych
lub poświadczonych przez odpowiednię instytucje; czas dojazdu i odległośc miejsca zamięszkania
do Wrocławia - dla wszystkich kandydatów jednakowo określa komisja rekrutacl,jna z uiryciem :
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l0. Rodzice przebywający na stałe lub dłuzsz}, okręs za qranicą w podaniu muszą wskazać prawnego

opiekuna, u którego dziecko będzie przebywac rv czasie przęrw w roku szkolnym. w czasie choroby, który
w razie nagłego zdarzęnia będzie mógł reprezęntorvać rodziców rv szpitalu. Rodzice wystawią stosowne
upowaźnienie dla wskazanego opiekuna.

l 1. O przyjęciu do placówki należy dowiadywać się telefonicznie po 12 sierpnia żO16r.
12. Osoby prryjęte do 18 sierpnia 2016r. na konto nr 03 1240 6670 ll l l 0010 475l ż022 wpłacają wpisowe

w rvysokoścl l50zl, brak wpłał jest ró,rvnoznaczn}, z rez}rgnacją z miejsca.
13. W przypadku nieprzyjęcia kandydata można zwróció się do dyrektora Bursy o wpisanie na listę rezerwową

i przyjęcie w przypadku zrvolnienia się odpowiedniego miejsca.
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