Zarządzenie Nr 3343/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie uzgodnienia z dyrektorem Bursy Płockiej terminów postępowania rekrutacyjnego na rok
szkolny 2017/18, w tym terminów składania dokumentów.

Na podstawie art. 153 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:
§1
Uzgadnia się z dyrektorem placówki terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy
składania dokumentów do Bursy Płockiej, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Bursy Płockiej.
§3
Nadzór nad realizacją zarządzenia
i Kultury Urzędu Miasta Płocka.

powierza

się

Dyrektorowi

Wydziału

Edukacji

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia nr 3343/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2017r.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/18 do Bursy Płockiej ustala się
następujące terminy:
1. składanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w bursie w roku szkolnym 2017/18
19 - 25 czerwca 2017 r.
2. rekrutacja na wolne miejsca w placówce:
26 czerwca - 24 lipca 2017 r.
3. składanie wniosków
od godz. 11.00 26 czerwca do godz. 15.00 19 lipca 2017 r.
4. składanie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 oraz
art. 136 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj.
kandydat niepełnoletni
kandydat pełnoletni
l.p.

l.p.

1.

wielodzietność rodziny kandydata

1.

wielodzietność rodziny kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata

3.

niepełnosprawność dziecka kandydata

4.

niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata

4.

niepełnosprawność innej bliskiej osoby,
nad którą kandydat sprawuje opiekę

5.

niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata

5.

samotne wychowywanie dziecka przez
kandydata

6.

samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

od godz. 11.00 26 czerwca do godz. 15.00 19 lipca 2017 r.
5. składanie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów organu prowadzącego
określonych uchwałą nr 553/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r., tj.:
1) kandydat mieszka w miejscowości oddalonej powyżej 35 km od Płocka
2) kandydat jest uczniem publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej dla
młodzieży
3) kandydat jest uczniem III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej lub Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego
4) kandydat może poszczycić się szczególnymi osiągnięciami (laureat lub finalista konkursów
przedmiotowych, olimpiad przedmiotowych) lub ukończył gimnazjum z wyróżnieniem
5) kandydatami ubiegającymi się o miejsce w bursie jest rodzeństwo
6) rodzeństwo kandydata w poprzednim roku szkolnym mieszkało w bursie
od godz. 11.00 26 czerwca do godz. 15.00 19 lipca 2017 r.
6. weryfikacja wniosków wraz ze złożonymi dokumentami
od 20 do 21 lipca 2017 r.

7. Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w siedzibie placówki
24 lipca 2017 r. godz. 10.00

8. Jeżeli Bursa będzie jeszcze dysponowała wolnym miejscami, postępowanie uzupełniające
(wraz ze składaniem obowiązujących dokumentów) będzie prowadzone
w dniach 28 - 31 sierpnia 2017 r.

9. Kwaterowanie młodzieży
3 września 2017 r. od godz. 16.00

10. Podpisywanie umów w sprawie pobytu w Bursie i regulowania opłat wymaganych za pobyt
3 – 10 września 2017 r.
Niepodpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w placówce.

