PROTOKÓŁ
Uzgodnienia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2022/2023 do Bursy Szkolnej nr 2 w Elblągu, Bursy Szkolnej nr 3 w
Elblągu, Bursy Szkolnej nr 4 w Elblągu, Internatu Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w
Elblągu oraz Internatu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.
Działając na podstawie art. 153 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) dyrektorzy publicznych szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg na prawach powiatu prowadzących postępowanie rekrutacyjne
do burs i internatów, uzgodnili z Prezydentem Miasta Elbląg n/w terminy:
Rodzaj czynności

Termin

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w bursie/ internacie
1.

Złożenie oświadczenia woli o kontynuacji pobytu w bursie/
internacie w roku szkolnym 2022/2023
Postępowanie rekrutacyjne

od 23 maja do 31 maja 2022 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postepowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do placówki
Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Obowiązkowe potwierdzenie woli zamieszkania w placówce
przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata
pełnoletniego
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o wolnych
miejscach
Postępowanie uzupełniające

od 1 czerwca do 30 czerwca
2022 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki w postępowaniu
uzupełniającym
Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
Obowiązkowe potwierdzenie woli zamieszkania w placówce
przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata
pełnoletniego
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

od 22 sierpnia do 23 sierpnia
2022 r.
24 sierpnia 2022 r. do godz.
12.00
25 sierpnia 2022 r. do godz.
15.00

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

od 1 lipca do 6 lipca 2022 r.
7 lipca 2022 r. do godz. 12.00
od 7 lipca do 14 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
10 sierpnia 2022 r. do godz.
12.00

26 sierpnia 2022 r. do godz.
12.00

