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Zarządzenie Nr 10/2o2L

Dyrektora zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo opiekuńczych

W Nowym Tar8u z dnia 03.03.2021r.

W sprawie terminu rekrutacji do Bursy Młodzieźowej w ZPSWo w Nowym Targu

na rok szkolnY 2o2ll22

1. Zgodnie z art.].53.ust. 3,4,5 ustawy z dnia 1-4 8rudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2)2or.
poz.910), § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2o2o r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu ośWiaty W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVlD-19 (Dz. U.

poz. 493 z późn, zm.| oraz zarządzeniem Małopolskie8o Kuratora ośWiaty Ws. postępowania

rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół iplacówek na rok szkolny 2027/22,

przedstaWiam, uzgodnione z organem proWadzącym, terminy rekrUtacji do Bursy:
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od 19 kwietnia 2o2l/.. do 17 czetwca 2o21r. do godz. 12:fi) rekwalifikacja - składanie dek|aracji

kontynuowania nauki i zamieszkania w Bursie w roku szkolnym 2021,/żż przez obecnych

wychowanków Bursy.

18 czerwca 2021r. - podanie do wiadomości liczby wolnych miejsc W Bursie.

Od 18 czerwca 2021r. do 1sierpnia 2O21r, - składanie podań do Bursy przez kandydatów.

Od 23 lipca 2O2Lr. do 2 sierpnia 2O2Lr. do godz. 12:OO. - składanie oświadczeń

o przyjęciu kandydatów do szkół na rok szkolny 2O2O/27.

2 sierpnia żo2Lr, o god7.14:oo. - ogłoszenie WynikóW naboru do Bursy na rok szkolny 2o2L/22

i umieszczenie listy w widocznym miejscu w siedzibie Bursy oraż podanie ilości wolnych miejsc.

od 3 sierpnia żo27r. po todz. 14:oo. do 23 siefpnia 2o2:,r. do 8odz. 15.00. - okres składania

podań w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc).

24 sierpnia 2o2Lr. o 8odz. 12:00 - ogłoszenie wyników naboru do Bursy W postępowaniu

uzupełniającym.


