Koszalin, dnia 5.05.2016 r.

BM.D.4310.1.2016.JW

Prezydent Miasta Koszalin

Zgodnie z ustawą z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 poz. 425 ze zmianami)
o systemie oświaty oraz art. 20 w ust. 5 z dn. 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7) zwracam się z prośbą o zaakceptowanie
terminarza postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Koszalinie na rok
szkolny 2016/2017.

do 30 maja 2016 r.

od 1 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016 r.

19 lipca 2016 r.

W terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
bursy
Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej podaje do
wiadomości kandydatów informacje
dotyczące kryteriów przyjęcia do bursy i
terminarz rekrutacji.
Składanie podań w kancelarii Bursy
Międzyszkolnej o przyjęcie do bursy do
godz. 1500.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do bursy . Listę podaje się do
publicznej wiadomości poprzez przekazanie
jej do portierni. Lista zawiera imiona i
nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej. Dzień podania do
publicznej wiadomości jest określany w
formie adnotacji daty umieszczonej na tej
liście opatrzonej podpisem
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Możliwość wystąpienia do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do placówki.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia
odmowy przyjęcia do placówki przez
komisję rekrutacyjną.
Możliwość złożenia do Dyrektora placówki
odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 20 lipca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r.

30 sierpnia 2016 r.

do 29 sierpnia 2016 r.

30 sierpnia 2016 r.
od 31 sierpnia 2016 r. do 18 września 2016 r.

od 19 września 2016 r. przez cały rok
szkolny

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia. Na rozstrzygnięcie
Dyrektora placówki służy skarga do Sądu
Administracyjnego.
Jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi
miejscami to podania kandydatów są nadal
przyjmowane w ramach uzupełniającego
postępowania rekrutacyjnego.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych w ramach postępowania
rekrutacyjnego uzupełniającego do bursy.
Listę podaje się do publicznej wiadomości
poprzez przekazanie jej do portierni. Lista
zawiera imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
Dzień podania do publicznej wiadomości jest
określany w formie adnotacji daty
umieszczonej na tej liście opatrzonej
podpisem przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub
pełnoletniego kandydata woli korzystania z
miejsca w bursie w roku szkolnym
2016/2017.
Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów
przyjętych do bursy po postępowaniu
uzupełniającym.
Nie prowadzi się naboru.

Postępowanie uzupełniające do placówki
prowadzi się również w trakcie roku
szkolnego, o ile są wolne miejsca w
placówce i są chętni do zamieszkania w
bursie, w ramach miejsc przyznanych i
zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym
na dany rok szkolny.

