ZASADY REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ
W BIALYMSTOKU ORAZ DO INTERNAT6W
PRZY SZKOT-ACH PROWADZONYCH PRZF,Z MIASTO
BIAI-YSTOK NA ROK SZKOLNY 2O2OI2O2I

Podstawa pmwna:

.
.

r. poz. 910.).
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
[Jstawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oiwiatowe (Dz.U. z 2020

rodzajbw i szczeg6lowych zasad dzialania placdwek publicznych, warunk6w pobytu
dzieci i mlodzie2y w tych plac6wkach oraz wysokttici i zasad odplatnoici
wnoszonej przez rodzic6w za pobyt ich dzieci w tych plac6wkach (Dz. U. z 2015 r.
poz.1872 ze zm.).

.

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia I I sierpnia 2017 r. w sprawie
w sprawie publicznych placiwek oiwiatowo-wychowawczych, mlodzieZowych

oirodkiw ttychowawczych, mlodzie1ottych oirodk6w socjoterapii, specjalnych
oirodk6w szkolno-u.ychowawczych, specjalnych oirodkiw wychowawczych,
oirodkiw rewalidacyjno-wychowawczych oraz plac6wek zapewniajqcych opiekg
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego
zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606).

.

Rozporuqdzenie

Minista Edukncji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie

szczegdlowej organizacji publicznych szkol i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r.
po2.502.).

o

e

[Jchwala Nr X/133/19 Rady Miasta Bialystok z dnia 15 hrtietnia 20]9 r. w sprawie
okreilenia kryteri6w rekrutacji do publicznych plac6wek zapewniajqcych opiekg
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego
zamieszkania na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego, liczby punkt6w
za ka2de z kryteri6w i dokumentdw niezbgdnych do ich potwierdzenia
(Dz. Urz. IYoi. Podlaskiego z 2019 r. poz. 2355).
(Jstawa z dnia 28 listopada 2003 r. o iwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.
poz.

.

lll

ze zm.).

Rozporuqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczegdlnych roz'ntiqzari w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oiwiaty w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COWD-|9 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

Ilekrod w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a

plac6wce - nale?y przez to rozumie6 plac6wkg zapewniaj4ca opiekg
i wychowanie uczniom szk6i publicznych w okresie pobierania nauki poza miejscem
stalego zamieszkania,

a

szkole ponadpodstawowej - naleZy przez to rozumie6 pubiiczne czteroletnie liceum
og6lnoksztalc4ce, w kt6rym prowadzi sig r6wnie2 klasy dotychczasowego trzyletniego
liceum og6lnoksztalc4cego, pigcioletnie technikum, w kt6rlrn prowadzi siE r6wnie2
klasy dotychczasowego czteroletniego technikum oraz bran:Zow4 szkolg I stopnia,
kandydacie - nal.eZy przez to rozumied osobg ubiegaj4c4 sig o przyjgcie do publicznej
plac6wki zapewniaj4cej opiekg i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem stalego zamieszkania,

a

a

rodzicach - nalezy przez to rozumiei rodzic6w, opiekun6w prawnych kandydata
oraz osoby (podmioty) sprawuj 4 ce pieczE zastgpcz4 nad kandydatem,
rodzeristwie kandydata - rale?y przez to rozumie6 rodzenstwo rodzone, przyrodnie
1ub przybrane kandydata,
wielodzietnoSci rodziny kandydata nale2y przez to rozumied rodzing wychowuj4c4
troje i wigcej dzieci,

a

samotnym wychowyrvaniu kandydata w rodzinie - naleZy przez to rozumiei
wychowyrranie dziecka przez panng, kawalera, wdowg, wdowca, osobg pozostaj4c4
w separacji orzeczonej prawomocnyrn wyrokiem s4du, osobg rozwiedzion4,
chyba ze osoba taka wychowuje wsp6lnie co najmniej jedno dziecko zjego rodzicem.

1. Plac6wki zapewniajqce opiekg i wychowanie uczniom szk6l publicznych
w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania, prowadzone
przez Miasto Biatystok:

t.p.

1

7

Plac6wka

lnternat
Vlll Liceum
096lnoksztalcqcego im. K16la
Kazimierza Wielkiego
lnte rn at
X Liceum O96lnoksztatcqcego

lnternat
3

Zespolu Szk6l HandlowoEkonomicznych
im. M. Kopernika

Adres

Strona www

ul. Piastowska 5
15-207 Biatystok
tel. (85174L-4s-77

www.Slo.bialystok. pl

ul. Zwyciestwa 28
15-703 Bialystok
tel. (85) 5s1 02 61

www.10lo.pl

ul. Bema 103
15-370 Bialystok

www.zshe.bialystok.pl

tel. (8sl742-42-35

2

lnternat
Zespolu Szk6l Mechanicznych
CKP Nr 2 im. Sw. J6zefa

4.

lnternat
Zespolu Szk6l
Og6lnoksztalcqcych
iTechnicznych

5.

lnternat

6

Zespolu Szk6l Roln iczych CKP

lnternat
Zespolu Szk6l Zawodowych
Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego

7

lnternat
Zespolu Szk6t Nr 16
(internat szkoty specja lnej)

8

Bursa Szkolna

9.

2.

ul. Broniewskiego 14 A
15-959 Biatystok
tel. (8s) 6s-13-8s0

www-mechaniak.com.pl/internat

ul. Antoniuk
Fabryczny 1
15-762 Biatystok
tel. (85) 651-37-18

www.zsoit.bia lystok. pl

ul. Ks. Stanislawa
Suchowolca 26
15-567 Biatystok
tel. (8s) 741-10-75

www.zsrckp.pl

ul. Warszawska 52
15-082 Bialystok
tel. (8s) 741-ss-8s

www.zsz2.bialystok.pl

ul. Zwyciqstwa 28
15-703 Bialystok
tel. (85)742-2s-69

www.zsl.6.bia lystok.pl

ul. Dobra 3
15-034 Biatystok
tel. (85) 732-69-89

www. bursaszkolna. biaiystok.pl

Tryb post9powania

l)

Postgpowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata
niepelnoletniego lub na wniosek kandydata pelnoletniego.

2)Postgpowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacfina powolana
pr zez dyr ektor a pl ac6wki.

3) Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegajq mieszkaricy bursy b4d2 intematu,
kt6rzy mieszkali w plac6wce w poprzednim roku szkolnym i spelniaj4 wyrnogi
formalne.

Warunkiem powyzszego jest zlo2enie przez rodzic6w wychowank6w lub osoby
pelnoletnie deklaracji o kontynuowaniu pobytu na kolejny rok szkolny w terminie
7 dni poprzedzaj4cych termin rozpoczgcia postgpowania rekrutacyl'nego,
tj. do dnia 13 lipca 2020 r.

4) Postgpowanie rekrutacyjne przeprowadza sig na wolne miejsca.
5) Do zakwaterowania w Bursie Szkolnej w pierwszej kolejnoSci uprawnieni
uczniowie szk6l podstawowych oraz ponadpodstawowych

s4

prowadzonych

przez Miasto Bialystok.

6) Do intematu w pierwszej kolejnoSci przyjmowani s4 uczniowie

szkoly,

przy kt6rej mieSci sig intemat.

l

przypadku wolnych miejsc - do intematu mogq byd przyjmowani r6wniez
uczniowie innych szk6l.
Dla uczni6w innych szk6l niZ te, przy kt6rych mieszczq sig intematy, miejsce
w internacie przyznaje sig tylko na dany rok szkolny.
7) Ponadto pierwszefistwo w przyjgciu do bursy lub intematu przysluguje uczniom klas
mistrzostwa sportowego i sportowych szk6l prowadzonych przez Miasto Bialystok.
8) W przypadku wigkszej liczby kandydat6w ni2 liczba miejsc, stosuje sig odpowiednio
kryteria ustawowe oraz samorz4dowe okre6lone w pkt 3.
9) W przypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych przez kandydat6w na pierwszym
etapie postgpowania rekrutacyjnego lub je2eli po zakoriczeniu tego etapu plac6wka
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego
jest brana pod uwagg kolejnoS6 zgloszei.
10)Jezeli po przeprowadzeniu postgpowania rekrutacyjnego plac6wka bgdzie
dysponowala wolnymi miejscami, kandydaci b9d4 przyjmowani na podstawie decyzji
dyrektora bursy lub szkoly, przy kt6rej mieSci sig intemat.
ll)Osoby pnyjgte do bursy lub intematu zobowi4zane s4 do uiszczenia oplaty
za zakwaterowanie i wyzl.rvienie w terminie okreSlonym w Regulaminie danej
placowki.
l2)W przypadku wolnych miejsc w plac6wce kandydat moze byi pnyjQty
takZe w ci4gu roku szkolnego; o przyjgciu decyduje dlrektor bursy lub szkoly,
przy kt6rej mieSci si9 intemat.
l3)O przyjgcie do bursy lub internatu mogq ubiegai sig uczniowie posiadaj4cy stan
zdrowia kwalifikuj4cy ich do zamieszkania, tj. niewymagaj4cy specjalistycznej opieki
medycznej oraz niezagr^zajqcy zdrowiu i 2yciu wlasnernu oraz innych wychowank6w.

W

3. Kryteria

W przypadku wigkszej liczby kandydat6w ni2 liczba miejsc, na pierwszym etapie
postgpowania rekrutacyjnego bgd4 brane pod uwagg lqcznie kryteria wymienione w tabeli
nr I i 3 (w przlpadku kandydata niepelnoletniego) oraz kryteria w).rnienione w tabeli nr 2 i 3
(w przypadku kandydata pelnoletniego).

I

Tabela nr
Kryteria ustawowe, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo o6wiatowe, brane pod uwagg w przypadku kandydata niepelnoletniego

Lp.

Krvterium

Liczba
punkt6w

Dokumcnt potwierdzaj4cl
spelnianie kryterium
Oiwiadczenie

I

Wielo&ietnoSi
rodziny kandydata

l0

Forma
dokumentu

o

wielodzietnoSci rodziny
kandydata, zgodnre z art. 150 ust. 2 ph I
Iit. a ustavry z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo o{wiatowe.

Oiwiadczenie
rodzica

.l

2

Niepelnosprawno56
kandydata

10

Niepelnosprawno56
3

jednego z ro&ic6w

10

kandydata

Orzeczenie o niepelnosprawno5ct
lub o stopniu niepelnosprawnoSci
kandydata, rodzic6w kandydata
lub rodzeristwa kandydata lub orzeczenie
w rozumieniu przepis6w
ustary z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej

r6wnowaine

Niepelnosprawno66
4

obojga rodzic6w

10

kandydata

rodzeristwa

os6b

2020

r.

kopia,

.

odpis lub

10

wyci4g
z dokumentu,

Prawomocny w1,rok s4du rodzinnego
Samotne
6.

kandydata

10

w rodzinie

orzekaj4cy rozw6d lub separacjq
lub akt zgonu oraz o6wiadczenie

o

samotn).m wychowyrraniu &iecka
oraz niewychowylr.,aniu 2adnego dziecka
wsp6lnie

7

Obigcie kandydata
pieczq zastQpcz4

urzgdowo
poSwiadczony

kandydata

wychowylvanie

oryginal,
notarialnie
poSwiadczona

poz. 426 ze zm.).

Niepelnosprawno66
5

zatrudnianiu
niepelnosprawnych @2. U z
oruE

t
o

z

jego rodzicem.

o

kopia
po6wiadczona
za zgodnoib
z oryginalem

przez rodztca
kandydata

Dokument podwiadczaj4cy objqcie
dzrecka pieczq zaslQpcz4 zgodnie

10

ustqwq z dnia 9 czerwca 20ll r.
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastgpczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821).

z
o

oswiadczenia sklada sig pod rygorem odpowiedzialnosci kamej za skladanie falszyrvych
oSwiadczeri. Skladaj4cy oswiadczenie jest obowi4zany do zawarcia w nim klauzuli
nastgpuj4cej tresci: ,,Jestem Swiadomy odpowiedzialno5ci kamej za zloienie falszywego
oSwiadczenia".

Tabela nr 2 Krfteia ustawowe, o kt6rych mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe, brane pod uwagE w przypadku kandydata pelnoletniego

-

Lp.

Kryterium

Liczba
punkt6w

Dokument potwierdzaj Qcy
spehianie kr,.terium

r0

o wielodzietnoSci rodziny
kandydata zgodnie z art. 20 t ust. 4
ustav'y z dnia 7 wrzeinia 1991 r.
o systemie olwiaty (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481 ze zm.)

Forma
dokumentu

OSwiadczenie

1

Wielo&ietno66
rodziny kandydata

OSwiadczenie

rodzica

5

2

NiepelnosprawnoSi
kandydata

Orzeczenie o
lub o stopniu

10

niepelnosprawno6ci
niepelnosprawnoSci

kandydata, dziecka kandydata lub innej
3

NiepelnosprawnoSi
dziecka kandydata

osoby bliskiej, nad kt6r4

sprawuje opiekg lub

10

r6wnowa2ne

1

l0

oraz

rozumieniu przepis6w

zatrudnianiu

.

wychowyrvanie

10

dziecka
przez katdydata

urzgdowo
poSwiadczony
odpis

lub wyci4g

osdb

z dokumentu,

o

Samotne

notarialnie
kopia,

niepelnosprawnych.

sprawuje opiekg

5

orzeczenie

oryginal,
poSwiadczona

kandydat

ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej

NiepelnosprawnoS6

innej osoby bliskiej,
nad kt6r4 kandydat

w

'
o

kopia

Prawomocny wyrok s4du rodzinnego

po6wiadczona

orzekaj4cy rozw6d lub separacjg
lub akt zgonv oraz oSwiadczenie

za zgodnoS6

o

samotnym wychowy.lvaniu dziecka
oraz niewychowl,rraniu 2adnego dziecka
wsp6lnie z jego ro&icem.

z oryginalem

przez kandydata

pelnoletniego

OSwiadczenia sklada sig pod rygorem odpowiedzialno6ci kamej za skladanie f'alszywych
oSwiadczef. Skladaj4cy oSwiadczenie jest obowiqzany do zawarcia w nim klauzuli
nastgpuj4cej treSci; ,,Jestem Swiadomy odpowiedzialno(ci kamej za zloienie falszyvego
oSwiadczenia".

Tabela nr 3 - Kryteria samorz4dowe uwzglgdniaj4ce potrzeby wychowanka omz lokalne
potrzeby spoleczne, ustalone przez Miasto Bialystok uchwalq Nr X/133/19 Rady Miasta
Bialystok z dnia I5 h,ttietnia 2019 r. w sprawie okreilenia kryteriiw rebutacji do publicznych
placiwek zapewniajqcych opielcg i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem stalego zamieszkania na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego,
liczby punkt6w za kazde z loyteri|w i dokument6w niezbgdnych do ich potwierdzenia,
w zwi4zku z art. 145 ust. I pkt 3 ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oiwiatowe.

Lp.

Kryterium
Kryterium dochodu
na osobg w rodzinie
kandydata w wysoko6ci
100% kwoty, o kt6rej

1

mowawart.5ust.

li2

ustalty z dniq 28 listopada
2003 r. o iwiadczeniach

Liczba
punkt6w

Dokument potwierdzajqcy
spetnianie kryterium

Forma
dokumentu

OSwiadczenie

l0

Oiwiadczenie

o

dochodzie na osobg

w rodzinie kandydata

rodzica/
kandydata

pelnoletniego

rodzinnych

6

Z,aiwradczenie o przyjqciu do szkoty

U czgszczatie przez

2

kandydata do szkoly
prowadzonej przez Miasto

10

Bialystok

rekrutacyjne do plac6wkt

OSwiadczenie, i2

Odleglo66 od miej sca

przez ntego
upowa2nionq

odleglo66

do

do szkoly wynosz4ca
powy2ej 50 kilometr6w,

brak Srodk6w komunikacji
umo2liwiaj4cych dojazd
do szkoly lub zamieszkanie
kandydata w miejscowo6ci,
z kt6rej dojazd do szkoty
jest utrudniony

potwierdzone
przez dyrektora
szkoly lub osobg

od miejsca zamieszkania kandydata
szkoly w mieScie Bialystok,

zamieszkania kandydata

3

lub kontynuacji ksztalcenia w danej
szkole w roku szkoln1,rn, na kt6ry
przeprowadza sig postgpowanie

ZaSwiadczenie

5

do kt6rej kandydat bgdzie .oczgszczal
wynosi powy2ej 50 kilometr6w, brak

jest

Srodk6w

komunikacji
umoZliwiaj4cych dojazd do szkoly

OSwiadczenie

rodzical
kandydata

pelnoletniego

lub
kandydat zamieszkuje
w miejscowo5ci, z kt6rq dolazd
do szkoty jest utrudniony
OSwiadczenie

4

Zamieszkanie rodzetistwa
kandydata w plac6wce

4

Oiwiadczenie o

rodzical

zamieszkaniu

w plac6wce rodzefrstwa kandydata

kandydata

pelnoletniego
Posiadanie tytufu laureata

5

lub fi nalisty og6lnopolskiej
olimpiady przedmiotowej,
laureata konkursu
przedmiotowego o zasiggu
wojew6dzkim
lub ponadwojew6dzkim

Dlplom lub za6wiadczenie
o uzyskaniu tytulu laureata
lub finalisty og6lnopolskiej
4

olimpiady przedmiotowej, laureata
konkursu przedmiotowego o zasiggu

wojew6dzkim
ponadwojew6dzkim

na podslawie art. 132

lub

na

kopia dyplomu
lub
zaiwradczenie

podstawie

art. 132 ustaw z dnia 14 gudnia

ustawy z dnie 14 grudnia

2016 r. Prawo oiwiatowe

2016 r. Prawo oiwiatowe

kopia
poSwiadczona
za

6

Ocena zachowania

co najmniej dobra

3

Swiadectwo szkoly, kt6r4 kandydat
ukoticzyl albo Swiadectwo
ukoriczenia klasy

zgodnoit

z oryginalem

przez dyrektora
szkolylrodzica
kandydata/
kandydata

pelnoletniego

Oswiadczenia sklada sig pod rygorem odpowiedzialnoSci kamej za skladanie falszl'r,vych
o6wiadczen. Skiadai4cy oiwiadczenie jest obowi4zany do zawarcia w nim klauzuli

1

nastgpuj4cej tre3ci: ,,Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci kamej za zLolenie falszywego
oSwiadczenia".
4. Dokumenty skladane przez kandydata

1) Warunkiem przyEcia do intematu lub Bursy Szkolnej jest zloZenie wniosku
przez rodzica lrtb kandydata pelnoletniego w wybranej plac6wce.

2) Formularz wniosku o przyjgcie do Bursy Szkolnej lub intematu moina pobrai
ze strony intemetowej p1ac6wki. Osoby niemaj4ce dostgpu do Intemetu mog4
wypelnid wniosek odrqcznie. Formularz wniosku dostQpny bgdzie przy wej3ciu
do intematu i bursy.
3) Do wniosku o przfgcie do Bursy Szkolnej lub intematu nal e2y dol4czyt:
a) dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie przez kandydata kryteri6w, o kt6rych mowa
w pkt 3,

b)
4)

za5wiadczenie o przyjgciu do szkoly.

Dopuszczalne formy skiadania wniosku:
a) wyslanie podpisanego wniosku i pozostalych dokument6w drogq mailow4 na adres
plac6wki (skan6w w postaci pd!,
b) dostarczenie dokument6w w wersji papierowej do plac6wki; przy wejSciu
do plac6wki zostanq ustawione skrz).nki, do kt6rych kandydat lub jego rodzic bgd4

mogli wrzuca6 wnioski rekrutacyjne w zamknigtych kopertach; potwierdzenie
zlo2enia dokument6w rodzice,&andydaci pelnoletni otrzymajq na adres email
wpisany we wniosku.

5)

Przewodnicz4cy komisji rekrutacyl'nej mole 24da( dokument6w potwierdzaj4cych
okolicznoSci zawarte w o5wiadczeniach, o kt6rych mowa w pkt 3, w terminie
wyznaczonym przez przewodnicz4cego lub mo2e zwr6ci6 sig do w6jta (burmistrza,
prezydenta miasta) wlaSciwego ze wzglgdu na miejsce zamieszkania kandydata
o potwierdzenie tych okolicznoSci. W6jt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza
te okoliczno5ci w terminie 14 dni.

5. Terminy rekrutacji:

L.p.

Rodzaj czynnoSci

ZloZenie wniosku o przyjgcie do plac6wki
wraz
dokumentami potwierdzaj4cl,rni

z

1

spetnianie przez kandydata warunk6w

lub krleri6w branych pod uwagg

Termin

Termin

w postgpowaniu

w postgpowaniu

rekrutacyjnym

uzupehiaj4cym

od 20 lipca
do l0 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

od I wrzeSnia
do 3 wrze3nia
2020 r.
do godz. 15.00

do 21 sierpnia
2020 r.

do 3 wrzeSnia
2020 r.

w postgpowaniu rekrutacyj nym.
2

Zlo2enie zaiwiadczerria potwierdzaj4cego
przyjgcie do szkoly

8

Weryfikacja przez komisjg rekutacyjn4

wniosk6w

-)

o

przyjgcie

do

Plac6wki

i dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w
branlch pod u\ agg \ Postqpowaniu

rekrutacyjnym. \r' tym dokonanie
przez przewodnicz4cego komisji
rekrutacyjnej czynnoSci. o kt6rych mowa

do 24 sierpnia
2020 r.

do I 7 wrzeSnia
2020 r.

25 sierpnia 2020 r
godz. 10.00

I 8 wrze5nia

do 27 sierpnia
2020 r.

do 22 wrzeSnia
2020 r.

do godz. 15.00

do godz. 15.00

28 sierpnia 2020 r.

2-i wrzeSnia

o godz. 10.00

2020 r.

w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oSwiatowe.

4

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisjg rekrutacyjnE listy kandydat6w
kandYdat6w
zakwalifikowanych i

2020 r.

niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie woli
5

w

zamieszkania

plac6wce przez rodzic6w kandydata

niepelnoletniego lub

kandYdata

pelnoletniego.

6

Podanie do publicznej wiadomo5ci
ptzez komisjg rekrutacYjnq listy
kandydat6w przyjgtych

i

kandydat6w

|
I

nieprzyjgtych.

6. W1'niki

rekrutacji

'1. wyniki postgpowania rekrutacyjnego podaje sig do publicznej w-iadomosci w- formie
listy kandydat6w zakwalifikowanych i niezakwalitikowanych, zawieraj4cej imiona
i nazwiska kandydat6w oraz informacjg o zakwalifikowaniu albo niezakwaliflkowaniu
kandydata do bursy/intematu w dniu 25 sierpnia 2020 r.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jezeli w wyniku postepowania

3.

4.
5.

rekrutacyjnego kandydat zostal zakwalifikowany oraz zlo2yl \!ymagane dokumenty.
Komisja rekrutacyjna podaje do pubticznej wiadomosci listg kandydat6w przyjgtych
i kandydat6w nieprzyjgtych do plac6wki w dniu 28 sierpnia 2020 r'
Listy, o kt6rych mowa w pkt I i 3 podaje sig do publicznej wiadomoSci

poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu przy wej6ciu do danej plac6wki'
a takae na stronach intemetowych tych jednostek
Informacj a o przyjgciu kandydata zostanie takZe wyslana drogq elektronicznq
na wskazany we wniosku adres e-mail kandydata.

7. Procedura odwolawcza

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publiczrej wiadomo6ci listy

kandydat6w
przyjgtych kandydat6w nieprzyjgtych, rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni
mo2e wyst4pi6 do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz4dzenie uzasadnienia

i

2.

3.

4.

odmowy przyjgcia kandydata do bursy lub intematu.
lJzasadnienie sporz4dza sig w terminie 5 dni od dnia wyst4pieni a przez rodzica
kandydata lub kandydata pelnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie za.wiera przyczyty
odmowy ptzyjEcia, w tym najniasz4liczbg punkt6w, kt6ra uprawniala do przyjqcia,
oraz liczbg punkt6w, kt6r4 kandydat uzyskal w postgpowaniu rekrutacyjnyrn.
Rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni moze wnie56 do dyrektora bursy lub szkoly,
przy kt6rej mieSci sig intemat odwolanie od rozstrzygnigcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dynektor plac6wki rozpatruje odwolanie od rozstrzygnigcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrz),rnania odwolania. Na rozstrzygnigcie dl,ektora
sluZy skarga do s4du administracyjnego wlaSciwego dla siedziby plac6wki.

ry'trur;.*
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