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                                                       Zarządzenie Nr 4 /2020 

Dyrektora Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu 

z dnia 29.05.2020r. 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania 

dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego na  podstawie §11b ust.2 

rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U.poz.493 z późn.zm.) oraz 

na podstawie art. 25 ust.3 ustawy prawo Oświatowe. ustala się terminy postępowania 

rekrutacyjnego do Internatu (Bursy) Międzyszkolnej w Starym Sączu na rok szkolny 

2020/2021; 

                                                         §1. 

L.p. Rodzaj czynności Termin 

1. 
Rekwalifikacja- składanie deklaracji  kontynuowania zamieszkania 

przez obecnych wychowanków . 
15 maja 2020 r. - 15 czerwca 2020r.  

2 
Podanie do publicznej wiadomości listy wychowanków 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kontynuujących pobyt 

w Bursie oraz ilości wolnych miejsc. 

16 czerwca 2020r. 

3. 

Złożenie wniosku o PRZYJĘCIE do internatu(bursy) wraz                      

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

15 czerwca 2020 r.- 10 lipca 2020r. 

do godz.1500 

4. 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

placówki  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                          

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 11sierpnia 2020 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

12 sierpnia 2020r. 

do godz.1500 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki 

w postaci przedłożenia dokumentu potwierdzającego przyjęcie 

do szkoły na rok  2020/2021 oraz wpłatę zaliczki  za pobyt w 

placówce w  kwocie 70.00zł.  

13 sierpnia 2020r.—20 sierpnia2020r.  

do godz.1500 

7. 
Potwierdzenie woli zamieszkania mieszkańców kontynuujących 

pobyt  w Internacie poprzez wpłatę zaliczki  w kwocie 70.00zł. 

13 sierpnia 2020 r.—19 sierpnia2020r.  

do godz.1500 

8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
21 sierpnia2020r. 

do godz.1700 

9. 
Podpisanie umowy z rodzicami przyjętych wychowanków, oraz 

podpisanie aneksów do umowy z rodzicami wychowanków 

kontynuujących pobyt 

 Od 24 sierpnia do 28 sierpnia 2020 r.  

w godz. od 9.00-15.00 

10 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 
do 24  sierpnia  2020 r. 

11 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 
do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 
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                                                                    § 2. 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. 

                                                                    § 3. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

 

 

Lucyna Dybiec 

………………………………………. 

      Dyrektora Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu 

 
  

12 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadniania odmowy przyjęcia 

13 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora placówki 


