
 

 
  

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  DO BURSY SMS TYCHY 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
1. Organ prowadzący Bursę ustala, w porozumieniu z Dyrektorem Bursy, zasady procedury 

kwalifikacyjnej, obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy rekrutacji i podaje je 
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły 
www.smstychy.pl/bursa. 
 

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do Bursy, kieruje Komisja 
Rekrutacyjna Bursy SMS Tychy, powołana przez Dyrektora w porozumieniu z organem 
prowadzącym. 
  

3. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej Bursy jest:  
• sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym, 
• weryfikacja złożonych wniosków, co do spełniania przez kandydatów kryteriów, 
• ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy uczniów 

przyjętych i nieprzyjętych do Bursy SMS Tychy. 
 
4. W skład Komisji Rekrutacyjnej Bursy wchodzą Wychowawcy, Dyrektor Liceum 

Mistrzostwa Sportowego Tychy oraz pracownik administracyjny Bursy, powołani 
zarządzeniem Dyrektora Bursy SMS Tychy. 
 

5. Podstawą przyjęcia ucznia do Bursy jest pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej do 
Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy. Decyzję o przyjęciu ucznia do Bursy SMS Tychy 
zatwierdza przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Bursy SMS Tychy po zapoznaniu się z 
wynikami procedury kwalifikacyjnej Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy. Od decyzji 
Komisji Rekrutacyjnej Bursy przysługuje odwołanie do Dyrektora Bursy. 

 

§ 2 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone przez wypełnienie kwestionariusza i 
dostarczenie go do sekretariatu Bursy SMS Tychy (kwestionariusz dostępny do pobrania na 
stronie  www.smstychy.pl/bursa). 

2. Wychowankowie mieszkający w bursie, mogą ubiegać się o miejsce w następnym roku 
szkolnym składając kwestionariusz kontynuacyjny .  

Warunkiem kontynuacji jest:  

• pobyt w bursie co najmniej do końca maja każdego roku szkolnego 

• pozytywna opinia wychowawcy klasy.  
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3. Rekrutacja kandydatów odbywa się w trzech etapach:  

a) I etap– wypełnienie kwestionariusza, 

b) II etap- wypełnienie ankiety online, 

c) III etap- rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną  

4. Rekrutacja uzupełniająca - przyjęcia możliwe są przez cały rok szkolny, o ile bursa 
dysponuje wolnymi miejscami.  

5. Szczegółowe informacje na temat naboru oraz kolejne jego etapy i terminy zamieszczone 
są na stronie www.smstychy.pl/bursa 

6. Kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 
najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych.  

• kandydat jest uczniem Liceum Mistrzostwa Sportowego Tychy,  

• kandydat stara się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Mistrzostwa 
Sportowego Tychy, 

• rodzeństwo kandydata jest obecnie wychowankiem Bursy lub kandydatem, 

 

§ 4 

1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości imienną listę kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do bursy oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub 
ich braku. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do bursy, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty 
(zaświadczenia, oświadczenia, inne). 

3. 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 wychowanków. 

4. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych oraz tych którzy nie zgłosili się w celu 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres 1 roku. 

 

§5 

1. Osoba przyjęta do Bursy zgłasza się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w celu 
zakwaterowania i dokonania opłaty za pobyt w bursie. Wysokość opłaty podana jest do 
publicznej informacji.  

 

 

 



 

 
  

 

 

 

2. Do celów meldunkowych uczeń posiada w dniu zakwaterowania dowód osobisty lub 
zaświadczenie z Urzędu Gminy o miejscu stałego zameldowania oraz nr PESEL. 

3. Niezgłoszenie się w terminie i niepowiadomienie o późniejszym przybyciu oznacza utratę 
miejsca w Bursie.  

4. Osoba niepełnoletnia powinna zgłosić się do Bursy z rodzicem lub prawnym opiekunem w 
dniu zakwaterowania. 

 5. Uczeń w Bursie przebywa od 1 września do ostatniego piątku czerwca każdego roku 
szkolnego. 

§6 

1.  Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów/ mieszkaniec Bursy może w ciągu roku 
szkolnego zrezygnować z miejsca w uzasadnionych sytuacjach: 

• zmiana szkoły,  
• sytuacja zdrowotna,  
• sytuacja losowa.  

 
2. Odejścia z bursy odbywają się z końcem miesiąca.  

3. W przypadku rezygnacji z miejsca w bursie przed deklarowanym terminem rodzic/prawny 
opiekun w formie pisemnej lub osobiście powiadamia Dyrektora Bursy.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Warunkiem mieszkania w Bursie jest systematyczne regulowanie opłat w terminie do 10- 
każdego miesiąca. 

 

 

 

    
 


