
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 

I etap – rekrutacja elektroniczna: 

1. Wprowadzanie i weryfikacja oferty odbywa się od 28.03.2019 roku od godz. 12.00 do    

04.06.2019 roku do godz. 15.00 

2. Składanie deklaracji kontynuacji zamieszkania odbywa się od 27.05.2019 roku do 

05.06.2019 roku. 

3. Wprowadzanie danych wychowanków kontynuujących odbywa się od 6.06.2019 roku 

do   14.06.2019 roku. 

4.  Rejestracja zgłoszeń kandydatów odbywa się od 29.07.2019 roku od godz. 8.00 do 

14.08.2019 roku do godz. 15.00 drogą elektroniczną. 

5. Weryfikacja zgłoszeń przez placówkę odbywać się będzie od 29.07.2019 roku od godz. 

8.00 do 14.08.2019 roku do godz. 15.00 

Kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie: 

- zgłosić się osobiście w wydrukiem potwierdzenia zgłoszenia, 

- dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. 

6. Szeregowanie list chętnych odbywa się od 16.08.2019 roku od godz. 9.00 do 16.08.2019 

roku do godz. 12.00 

7. Symulacja przydziału odbywa się od 16.08.2019 roku od godz. 13.00 do 16.08.2019 

roku do godz. 16.00. 

8. Pobieranie lisy zakwalifikowanych odbywa się od 19.08.2019 roku od godz. 8.00 do 

19.08 2019 roku do godz. 9.30 

9. Publikacja listy zakwalifikowanych 19.08.2019 roku godz. 10.00. 

10. Potwierdzenie woli przez rodziców od 19.08.2019 roku od godz. 12.00 do 22.08.2019 

roku do godz. 15.00. 

11. Pobieranie list przyjętych odbywać się będzie od 23.08.2019 roku od godz. 12.00 do 

23.08.2019 roku do godz. 14.30 

12. Publikacja listy przyjętych 23.08.2019 roku od godz. 15.00. 

 

 

 

 



II etap – rekrutacja uzupełniająca: 

1. Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 26.08.2019 roku od godz. 8.00  

do 30.08.2019 roku do godz. 15.00 /w przypadku wolnych miejsc/. 

2. Aktualizacja danych odbywać się będzie od 23.08.2019 roku od godz. 8.00 do 

30.08.2019 roku do godz. 15.00 

3. W przypadku, gdy bursa dysponuje wolnymi miejscami, przyjęcia możliwe są przez 

cały rok szkolny. Kwestionariusz /do pobrania na stronie bursy – Załącznik nr 5/ należy 

dostarczyć do Sekretariatu Bursy. 

4. O przyjęciu do bursy decyduje Dyrektor. 

 


