
Scholarship Programme 2020 – 2021
Programul de burse școlare 2020-2021

Name        Year  

Nume        Anul  
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Scholarship Application Form
Formular Înregistrare Bursă școlară

Student’s family name:
Numele de familie al elevului:

  

Student’s given name:
Prenumele elevului:

 

Date of Birth:        Nationality :      
Data nașterii:       Naționalitatea:

Proposed year of entry:
Anul propus de intrare:

• Year 10 / Anul 10  
• Year 12/ Anul 12   

   

Telephone number:        Fax number:      
Număr de telefon:       Număr de fax:

Email:        
Email:

Previous examination results (if appropriate):
Rezultatele examinării anterioare (dacă este cazul):

              

              

*Please, fill in only for Year 12 Students / * Vă rog completați doar în cazul Elevilor Anul 12 

Proposed A level subjects* (maximum of 5): 1      2    

3      4       5      

Subiectele propuse pentru A level*  1      2     
3      4      5     

Possible considerations* for university course(s):         
Posibile opțiuni* privind curs(urile) universitare:

Possible considerations* for university destination:          
Posibile opțiuni* privind destinația universitară: 
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Interests out of school:            
Interesele extrașcolare: 

Out of school achievements:            
Reușitele extrașcolare:

Name of Father:             
Numele Tatălui:       

Address of Father:             
Adresa Tatălui:

Telephone number Home:      Mobile:      
Număr de Telefon de Acasă:      Mobil:

Email:           
Email:
 

Name of Mother:             
Numele Mamei:       

Address of Mother (if different):           
Adresa Mamei (dacă este diferită):

Telephone number Home:      Mobile:      
Număr de telefon de Acasă:     Mobil:

Email:           
Email:

I certify that all the information provided is factually accurate and honestly presented. I have read the 
scholarship policy and by signing below agree to be bound by its terms and conditions.

Declar pe proprie răspundere că informațiile furnizate sunt corecte și prezentate într-un mod sincer. Am citit politica privind 
acordarea bursei școlare, iar prin semnarea prezentului formular sunt de acord să respect termenii și condițiile acestei politici.

Signature of father:       Print Name:      
Semnătura tatălui:       Numele complet: 

Signature of mother:       Print Name:      
Semnătura mamei:       Numele complet:

Signature of Legal Guardian:      Print Name:      
Semnătura tutorelui legal:      Numele complet:
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Documents required to apply:

• Application Form
• Copy of Birth Certificate / ID Card / Passport
• Most recent School report
• Art portfolio / Sports Achievements, if applicable
• Any other relevant documents that might support the application
• The essay ‘For a Better Future’

Documente necesare pentru aplicație:

• Formular de înregistrare;
• Copie Certificat de naștere / Carte Identitate / Pașaport;
• Cel mai recent raport școlar (foaie matricolă);
• Portofoliu artistic / reușite sportive, dacă este cazul;
• Eseul “Pentru un viitor mai bun”. 

Application Process
Procesul Aplicării: 

• Parents/Legal Guardians interested in a scholarship submit an application form, which seeks to establish 
the academic history of the student, their interest in studying at the British School of Bucharest, and their 
academic potential. The completed form, together with the necessary documentary evidence are submitted 
to the Scholarship Committee. 
Părinții/tutorii legali care sunt interesați de o bursă vor completa un formular de înregistrare, cu scopul de a se stabili 
istoricul școlar al elevului, interesul acestuia de a studia la British School of Bucharest, precum și potențialul academic. 
Formularul completat, împreună cu documentele justificative necesare vor fi înaintate către Comisia privind acordarea 
burselor.

• Students must be born:
 · For Year 10, between 1st September 2005 – 31st August 2006
 · For Year 12, between 1st September 2003 – 31st August 2004

Elevii pot aplica:

 · Pentru anul 10, cei născuți între 01 Septembrie 2005 – 31 August 2006
 · Pentru anul 12, cei născuți între 01 Septembrie 2003 – 31 August 2004

• The Scholarship Committee reviews the applicants subsequent to testing and interviews, alongside the Head 
of Secondary, and a list of recommended students is compiled for consideration by the Headmaster.
Comisia de acordare a burselor revizuiește candidații în urma testelor și interviurilor, alături de Directorul Școlii 
Secundare, iar o listă a studenților recomandați este întocmită și trimisă spre examinare către Directorul Școlii.
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• The Headmaster agrees confirmed places and the Scholarship Committee formally offers a place with 
a scholarship. Parents/Legal Guardians then sign an acknowledgement of conditions relating to the 
scholarship. Scholarships may well be offered on the basis of the applicant achieving certain grades in their 
exams in the year of entry, as agreed by the Headmaster.
După ce Directorul Școlii este de acord cu locurile confirmate, Comisia de acordare a burselor oferă oficial un loc cu bursă. 
Părinții / tutorii legali semnează apoi o recunoaștere a condițiilor referitoare la bursă. Bursele pot fi oferite pe baza 
faptului că elevii solicitanți obțin anumite rezultate corespunzătoare anului pentru care au solicitat înscrierea, așa cum 
s-a stabilit de către Directorul Școlii.

• The decision of the Scholarship Committee regarding allocation of scholarship awards is final and non-
negotiable.
Hotărârea Comisiei de acordare a burselor de școlarizare este definitivă și nu se negociază.

Scholarship Programme 2020 – 2021 Entry
Înscriere în programul de burse școlare 2020-2021

Applications for scholarships must be received by 1 pm on Friday, 24th January 2020, together with all the 
documents and the easy ‘For a Better Future’. The applicants will attend the school for examinations, as follows:
Cererile pentru acordarea burselor vor fi primite până în data de 24 ianuarie 2020, ora 13:00. Solicitanții se vor prezenta la 
școală, pentru examinări, după cum urmează:

• Saturday, 1st February, 2020 
Year 10 & Year 12: Interview & CAT test.
Sâmbătă, 1 februarie, 2020
Anii 10 & 12: interviu & test CAT (test abilități cognitive);

• Saturday, 8th February, 2020  
Short Listed Year 10: English & Maths tests.  
Short Listed Year 12: English, Maths tests & any other selected A-level option, if relevant.
Sâmbată, 8 februarie 2020 
Lista Scurtă Aniul 10: teste de engleză și matematică. 
Lista Scurtă Anul 12: teste de engleză și matematică & alte teste pentru subiectele propuse pentru A level, 
dacă este cazul.

Friday, 14th February, 2020 – The final results will be announced
Vineri, 14 februarie 2020 – Rezultatele finale vor fi anunțate



www.britishschool.ro

The School is operated by Crawford House Foundation 
Registered 3/25.01.2016   Fiscal Code 24879960
Registered Office 4E Zagazului Street
Entrance B, Ground Floor, Ap. B4, Room 3,
District 1, Bucharest, Romania

British School of Bucharest — Early Years Foundation Stage / Primary / Secondary
42 Erou Iancu Nicolae Street, 077190, Voluntari, Ilfov County, Romania
Telephone: +40 21 267 89 19, +40 728 133 432, +40 728 133 433
Fax: +40 21 267 89 69
E-mail: office@britishschool.ro

�  6  �

Scholarship policy
Politica de acordare a burselor

Aims and Objectives
Scopuri și obiective

The Board of the British School of Bucharest (BSB) is committed to broadening access to the school by 
offering talented students who would benefit from an education at its school a discounted school tuition fee 
for their studies.
Conducerea școlii British School of Bucharest (BSB) se angajează să extindă accesul la școală, oferind elevilor talentați care 
sunt deja înscriși la o școală, o reducere a taxei de școlarizare pentru studiile lor în cadrul BSB.

Awarding Scholarships 

Such support is known as a scholarship and these will be offered following a review of the student’s past academic 
success, an interview with the student and parents, and the student completing the essay ‘For a better future’. 
Students for whom English is not their native tongue may be examined in English for suitability to study at BSB. 
The aim of the School Board in providing these awards is to give opportunities of an independent education to 
all eligible students; thereby families unable to meet the full fees are not excluded from the chance to take up a 
place at the British School of Bucharest. All scholarship awards are clearly linked to the school’s charitable aims 
and the decision of the Board. Scholarships are offered to families who are solely responsible for the tuition fees, 
they will not be extended to families where a company is responsible for these costs.
These scholarships will be recognition of an exceptional talent in certain areas of the curriculum. The British 
School of Bucharest reserves the right to amend a scholarship award if a student’s performance falls short of 
expected standards and all scholarship awards are reviewed on an annual basis.
The maximum award offered by the school will be 100% and the minimum 10%. 
The scholarship will cover a percentage of the school tuition fee, this includes books and school materials. The 
scholarship does not cover any lunch or transportations costs, any costs associated with extra-curricular studies, 
any costs associated with out of school trips, or costs deemed as extra to the tuition fee.

Acordarea burselor

Acest sprijin este cunoscut sub denumirea de burse, ce vor fi  oferite în urma unei analize a performanței academice a elevului, 
a unui interviu cu acesta, cât și cu părinții lui și pe baza eseului “Pentru un viitor mai bun.  Elevii pentru care engleza nu este 
limba lor maternă pot fi examinați în limba engleză pentru a stabili dacă aceștia sunt apți să studieze la BSB.
Scopul Conducerii Școlii în acordarea acestor burse este de a oferi tuturor elevilor eligibili oportunități de educație independentă; 
prin urmare, familiilor care nu reușesc să suporte în mod complet costurile nu li se va îngrădi șansa de a ocupa un loc la British 
School of Bucharest. Toate bursele sunt în mod indubitabil legate de acțiunile caritabile ale școlii și de decizia conducerii. 
Bursele sunt oferite în mod exclusiv familiilor care sunt singurele responsabile pentru taxele de școlarizare, acestea neputând 
fi extinse în cazul în care o companie este responsabilă pentru acoperirea acestor costuri.
Aceste burse vor reprezenta recunoașterea talentului excepțional în anumite domenii ale curriculumului. Școala British School 
of Bucharest își rezervă dreptul de a modifica o bursă în cazul în care performanța unui student nu atinge standardele așteptate 
iar toate bursele urmează a fi revizuite anual.
Valoarea maximă a bursei oferite de către școală va fi de 100%, iar cea minimă de 10% din taxa de școlarizare
Bursa va acoperi un procentaj din taxa de școlarizare, incluzând cărți și materiale școlare. Bursa nu acoperă costurile cu masa 
sau costuri de transport, costurile legate de studii extra-curiculare, costuri asociate excursiilor în afara școlii sau alte costuri 
considerate ca suplimentare față de taxa de școlarizare.
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Application Process
Procedura de înscriere

• Parents/Legal Guardians interested in a scholarship request an application form, which seeks to establish 
the academic history of the student, their interest in studying at the British School of Bucharest, and their 
academic potential. The completed forms, together with the necessary documentary evidence and the essay 
‘For a Better Future’ are submitted to the Scholarship Committee.
Părinții/tutorii legali care sunt interesați de o bursă vor solicita un formular de înregistrare, cu scopul de a se stabili 
istoricul școlar al  elevului, interesul acestuia de a studia la British School of Bucharest, precum și potențialul 
academic. Formularul completat, împreună cu documentele justificative necesare și eseul “Pentru un viitor mai bun” 
vor fi înaintate către Comisia privind acordarea burselor.

• The Scholarship Committee reviews the applicants subsequent to testing and interviews, alongside the Head 
of Secondary, and a list of recommended students is compiled for consideration of the Headmaster.
Comisia de acordare a burselor revizuiește candidații în urma testelor și interviurilor, alături de Directorul Școlii 
Secundare, iar o listă a studenților recomandați este întocmită și trimisă spre examinare către Directorul Școlii.

• The Headmaster agrees confirmed places and the Scholarship Committee formally offers a place with  a 
scholarship. Parents/Legal Guardians then sign an acknowledgement of conditions relating to the scholarship. 
Scholarships may well be offered on the basis of the applicant achieving certain grades in their exams in the 
year of entry, as agreed by the Headmaster.
După ce Directorul Școlii este de acord cu locurile confirmate, Comisia privind acordarea burselor oferă oficial un loc cu 
bursă. Părinții / tutorii legali semnează apoi o recunoaștere a condițiilor referitoare la bursă. Bursele pot fi oferite pe 
baza faptului că elevii solicitanți obțin anumite rezultate la examinările acestora corespunzătoare anului pentru care au 
solicitat înscrierea, așa cum s-a stabilit către Directorul Școlii.

• The decision of the Scholarship Committee regarding allocation of scholarship awards is final and non-
negotiable.
Hotărârea Comisiei de acordare a burselor de școlarizare este definitivă și nu se negociază.

Existing pupils
Elevii deja înscriși

The BSB Scholarship programme exists primarily for the admittance of students who have not previously been 
enrolled at the school.
However, in exceptional circumstances, such as a change in family circumstances, consideration may be given to 
a current BSB pupil of exceptional academic calibre. 
Programul privind acordarea burselor de către BSB a fost conceput, în principal, pentru admiterea elevilor care nu au mai fost 
anterior înscriși la școala British School of Bucharest. 
Totuși, în situații excepționale, cum ar fi apariția unei schimbări în mediul familial, ar putea fi acordată această posibilitate și 
în cazul unui elev actual al BSB, care dovedește  rezultate școlare deosebite.

Confidentiality
Confidențialitate

The school respects the confidentiality of scholarship awards made to families and recipients are expected to do 
likewise. This policy respects existing BSB policies regarding equality of provision.
Școala respectă confidențialitatea condițiilor și informațiilor referitoare la bursele acordate către familiile și beneficiarii 
acestora  și se așteaptă ca familiile și beneficiarii acestora să procedeze în același mod. Această politică este în concordanță 
cu politicile existente ale BSB privind egalitatea de tratament.
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