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Dyreltora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych W Nowym Targu

z dnia 27,o5.2o2ol.

w sprawie zmiany terminów rekrutacji do Bursy Młodzieżowej w ZPSWO w Nowym Targu

na rok szkolny 2O20l2L

1. Zgodnie z art. 153 ust, 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo ośWiatowe oraz zarządzeniem

Małopolskiego Kuratora Oświaty ws. postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

do publicznych szkół i placówek na rok szkolny 20ZO/Z7, po zaakceptowaniu przez organ prowadzący,

zmieniam terminy rekrutacji do Bursy:

- od 11 maia 2020r. do 26 czerwca 2020r. do godziny 12.00 rekwalifikacja - składanie deklaracji

kontynuowania zamieszkania W Bursie w roku szkolnym 2020\2021 przez obecnych

wychowanków Bursy

- 29 czefwca 2O2Or. - podanie do wiadomości liczby wolnych miejsc w Bursie

- od 11 ma|a 2020r. do 4 sierpnia 2020r.- składanie podań do Bursy przez kandydatów

-od 13 sierpnia 2020r - do 18 sierpnia 2020r.do godziny 10.00 - składanie oświadczeń o

przyjęciu do szkół kandydatów na rok szkolnY 2o2o/202L

- 19 §ierpnia 2020r. o godzinie 13.00 - ogłoszenie wyników naboru do Bursy na rok szkolny

zo2o/2o27 i umieszczenie listy W Widocznym miejscu W siedzibie Bursy oraz podanie ilości

wolnych miejsc

- Od 19 sierpnia 2020r, po godzinie 13.00 do 27 sierpnia 2020r do godziny 15.00 - okres

składania podań w postępowaniu dodatkowym - w przypadku wolnych miejsc.

- 28 sierpień 2020r. - ogłoszenie wyników naboru do Bursy
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2, Traci moc Zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 27.03.2O2Or.

szkolnG

ąrcząk

PodstaWa prawna: Rozporzadzenie Ministra Edukacii Narodowei z dnia 20 marca 2020 r, W sDraWie

szczeqólnvch rozwiazań w okresie czasowego ograniczenia funkcionówania iednostek svstemu oświatv

W zwiazku z ZapobiePaniem. przeciwdzlałaniem i zwalczaniem covlD-].9 (Dz. U, z 2020r. poz. 493 ze zm,),

z uwżPlednieniem zmian Wprowadzonvch rozporzadzeniem zmieniaiacvm z dnia 10 kwietnia 2020 r, {Dz. U,

z 2o2o l . poz. 657].


