
ZESPóŁ PLACóWEK Nr 1 _zĄSiPY_ REł(RUTACJI
Lll. lMechar}ikówKlNr 

1 otł KANDYDAToW Do Bu]lsy szKoLNEJ NR 2
87_800 wŁoCŁAwEK ZESPOŁU PLACOWEK NR 1
tei./ fax 54 236 24 10 we Włocławku

w roku szkolnym 202212023

§1
PODSTAWY PRAWNE

1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity: Dz. U, 2021 poz, 1082 z póżn.
zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2O15 r. w sprawie rodzajow
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci
w tych placówkach (Dz. U,2015 poz. 1872zpóżn. zm.).

3. Statut Zespołu Placówek Nr 1 we Włocławku.

§2
PoSTANoWlENlA oGoLNE

1. llekroć w zasadach rekrutacji jest mowa o
1) bursie - należy pżez to rozumieć Zespoł Placowek nr 1 we Włocławku,
2) dyrektorze - należy przez to rozumiec Dyrektora Zespołu Placówek Nr ,1,

3) organie prowadzącym Zespół Placówek Nr 1 we Włocławku - nalezy przez to rozumieć tMiasto
Gminę Włocławek,

4) Komisji Rekrutacyjnej - nalezy przez to rozumiec komisje powołaną przez dyrektora w celu
przeprowad zenia postępowania rekrutacyj nego,

5) kryteriach należy rozumieć kryteria określone Uchwałą Rady ttlliasta Włocławek,
6) liście przyjętych - należy przez to rozumieó listę kandydatów, ktouy złożyli wniosek o przyjęcie

do bursy i zostali zakwalifikowani przez Komisje Rekrutacyjną,
7) liŚcie nieprzyjętych - należy przez to rozumieć listę kandydatow niezakwalifikowanych do

przyjęcia z powodu brakow formalnych we wniosku o przyjęcie do bursy lub z powodu nie
spełnienia wymogów rekrutacyjnych.

§3
ZASADY REKRUTACJI

1, Zasady rekrutacji określają kryteria zawarte w Uchwale nr XlX63/2016 Rady Miasta Włocławek
z dnia 30 maja 2016 r,

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora
placowkiw kazdym roku szkolnym.

§4
PROCEDURY POSTĘPOWAN lA REKRUTACYJN EGO

1, Rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do bursy wyłącznie uczniów szkół publicznych.
2. Wnioski mozna składać w terminie od 16.05.2022 r. do 26.07 .2022 r.

3. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 27,07.2022 r.

4, Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatow
niepzyjętych na profilu facebookowym placówki, na stronie internetowej www.bursa.q4,pl i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie placowki 02.08.2022 r.

5. Kandydatów na listach określają przypisane symbole zawańe we wniosku uszeregowane
w kolejności rosnącej.

6. Spoządzenie protokołu rekrutacyjnego.

§5
PROCEDURY POSTĘPOWAN lA UZUPEŁN |AJĄCEGO

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego bursa nadal dysponuje wolnymi
m iejscam i, dyrektor bu rsy prze prowadza postępowa n ie uzu pełn iające.

2. Rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do bursy uczniów szkoł publicznych i niepublicznych.
3, . Wnioski mozna składac od 27 .07 ,2022 r. do 16.08.2 022 r,

4, Postępowanie Komisji rekrutacyjnej odbędzie się 17.08.2022 r.

5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatow przyjętych i kandydatow
nieprzyjętych na profilu facebookowym placówki, na stronie internetowej www.bursa.q4"pt i na
tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki 19.08,2022 r.

6. Kandydatów na listach określają przypisane symbole zawarle we wniosku uszeregowane
w kolejności rosnącej.

7, Sporządzenie protokołu rekrutacyjnego.



§6
1. Wnioski o przyjęcie do bursy składane w okresie po terminach wyznaczonych w § 4 i w § 5 będą

rozpatrywa ne przez DyrektoraAff icedyrektora.
§7

WN|OSEK O PRZYJĘC|E DO BURSY
1. Uczniowie składają wniosek (załącznik nr 1 - uczniowie niepełnoletni załącznik nr 2 -uczniowie

pełnoletniw dniu składania wniosku) o przyjęcie do bursy.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał

z informacją do któĘ klasy.
3. Wniosek można pobrać ze strony internetowej vrnruw.bursa.q4"p| (zakładka: dokumenty do

pobrania) lub w sekretariacie placówki.
4. Wniosek kandydata niepełnoletniego o pzyjęcie bo bursy musi byc podpisany przez

rodzicow/prawnych opiekunów i złożony w sekretariacie placówki w terminie wynikającym z zasad
rekrutacji.

§8
WYNlKl REKRUTACJ|

1. Wyniki rekrutacji są zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie bursy, na stronie internetowej
placówki www,bursa.q4,p| oraz na profilu fb placowki.

2. Bursa nie wysyła powiadomień o wynikach rekrutacji.

§9
ZASADY l TERM|NY oDWoŁANlA

1. Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
w postępowaniu rekrutacyjnym do 05.08.2022 r.

2. Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
w postępowaniu uzupełniającym do 23,08.2022 r.

3. Sporządzenie pzez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy pzyjęcia do 5 dni od dnia wpływu
pisma.

4. Wniesienie odwołania do Dyrektora w terminie do 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy
przyjęcia do bursy przez Komisję Rekrutacyjną.

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 7 dni o dnia
wpływu żożenia odwołania

§10
POSTĘPOWANIE KOŃCOWE

1, Jezeli liczba kandydatów będzie puekraczała liczbę wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym
pod uwagę będzie brana kolejność złożonego wniosku.

2. Warunkiem zakwaterowania w bursie ucznia ubiegającego się o miejsce w bursie jest przyjazd
ucznia z rodzicem/opiekunem prawnym w celu podpisania umowy (załączn|k nr 3) oraz wypełnienia
ankiety (załącznik nr 4 i 6 lub 5 i 6) zawierającej dodatkowe informacje o wychowanku oraz nr konta
do ewentualnych zwrotów.

3. W innym przypadku kandydat w dniu przyjęć do bursy nie będzie przyjęty,
4, Pzyjęcia do bursy odbywają się także w ciągu danego roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
5, O pzyjęciu ucznia do bursy w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.
6, Wychowanek, który nie zgłosi się do bursy w terminie 7 dni od deklarowanego terminu

zamieszkania w bursie lub nie poda powodu nieobecności, zostaje skreślony z listy wychowanków.

§ 11
1. Wzory dokumentów do zasad rekrutacji:

1) załącznik nr 1 -wniosek kandydata niepełnoletniego;
2) załącznik nr 2 - wniosek ucznia pełnoletniego (w dniu składania wniosku);
3) załącznik nr 3 - umowa z rodzicem/opiekunem prawnym wychowanka niepełnoletniego lub

z wychowankiem pełnoletnim ;

4) załączn|k nr 4 - Kańa wychowanka niepełnoletniego
5) załącznik nr 5 - Kańa wychowanka pełnoletniego
6) załączn|k nr 6 oświadczenie/deklaracja rodziców/prawnych opiekunów wychowanka

niepełnoletniego lub deklaracja wychowanka pełnoletniego.
2. Załączniki wymienione w § 11 ust. 1 są dostępne w siedzibie placówki i na stronie internetowej

bursy www. bursa,q4, pi,

3. Sprawy nieuregulowane w zasad
prawne wydane na tej podstawie,
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ach rekrutacji określają przepisy ustawy


