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O PLACÓWCE

Międzyszkolna Bursa w Ropczycach jest placówką 

koedukacyjną dla uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych 

pobierających naukę poza miejscem zamieszkania

w szkołach działających na terenie Powiatu

Ropczycko-Sędziszowskiego oraz poza powiatem.

LOKALIZACJA

Międzyszkolna Bursa w Ropczycach umiejscowiona jest

w sąsiedztwie ropczyckich szkół:
 Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza,

 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki,
 Zespołu Szkół Agro-Trchicznych im.Wincentego Witosa.

Pomieszczenia Bursy znajdują się III piętrze budynku,

w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ropczycach.
Szybkie przemieszczenie się umożliwia winda.

NASZYM WYCHOWANKOM OFERUJEMY

 Pokoje mieszkalne 1,2,3 i 4 – osobowe,

w tym osobne pokoje dla uczennic w ciąży,
 Pomieszczenie multimedialne (Świetlica),
 Wi - Fi,
 Siłownię,
 Pokój gier (piłkarzyki, ping-pong, bilard),
 Pomieszczenie kuchenne,
 Łazienki żeńskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych,
 Pomoc w nauce,
 Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 Przyjazne warunki do nauki,
 Ponadto uczestniczymy w organizacji żywienia

OPŁATY 

Opłata za zamieszkanie wynosi 70 zł  za pobyt 
miesięczny.

Koszty związane z mieszkaniem w Bursie naliczane są 

do momentu zakwaterowania. W miesiącach,

w których uczeń nie mieszka w placówce opłaty nie są 

pobierane.

Z tytułu zameldowania w Bursie rodzinie przysługuje 

dodatek do zasiłku rodzinnego ze względu na podjęcia 

przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania.

CHCESZ U NAS ZAMIESZKAĆ?

1. Wypełnij wymagane dokumenty - Wniosek oraz 

Oświadczenie, które można  pobrać w sekretariacie 

Bursy lub na stronie . www.mbursa.pl

2. Jeżeli posiadasz, to do Wniosku dołącz:
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność,
 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności,
 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu,
 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego 

rodzicem, 
 dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą 

zastępczą.

3. Wniosek o przyjęcie do Bursy wraz z Oświadczeniem

i załącznikami złóż w dniach od 1 lipca 20 lipca do 

w Sekretariacie Bursy.

4. Sprawdź, czy zostałeś przyjęty - ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy nastąpi 

do .31 lipca

w Ropczycach
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