
 Terminarz naboru do Burs Międzyszkolnych w Zamościu na rok szkolny 2019/2020. 

Od dnia 08.07.2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do publicznych burs 
międzyszkolnych  na terenie miasta  Zamość na rok szkolny 2019/2020, adres  strony 
internetowej: http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/bursa.   Kandydat powinien wejść do systemu 
rekrutacji elektronicznej i wypełnić wniosek. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz                   
z załącznikiem oraz wymaganymi dokumentami należy złożyć wyłącznie  w wybranej  bursie. 

Wniosek można również otrzymać w wybranej bursie, wypełnić ręcznie i złożyć                              
w placówce pierwszego wyboru .Upoważniony przez placówkę operator, wprowadzi 
do systemu elektronicznego wszystkie dane, zawarte w złożonym  wniosku. W takiej sytuacji 
można również otrzymać numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do burs                  
na rok szkolny 2019/2020 

  

 

Lp. 

  

Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do bursy wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 8 lipca 

do 12 lipca 

od  1 sierpnia 

do 26  sierpnia 

2. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

15 lipca 
 

27 sierpnia 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych.  

16 lipca 

godz. 1200 

 

28 sierpnia 

godz. 1200 
4. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

- W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice 
kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni 
mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia.   
- W terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzice kandydata 
niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni  mogą 
wnieść do dyrektora bursy odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

 

od 31 lipca 

 

 

od 30 sierpnia 

5. Potwierdzenie zakwaterowania, poprzez wpłatę 
zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2019 
r. w wysokości 50 zł na konto bursy. Uwaga: Osoby 
korzystające z pomocy społecznej, zamiast wpłaty 
mogą przedstawić zaświadczenie z właściwego 
ośrodka pomocy społecznej, że ośrodek będzie 
pokrywał opłaty za wyżywienie osoby będącej 
wychowankiem bursy. 

od 16 lipca 

do 26 lipca 

od 28 sierpnia 

do 29 sierpnia 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych.  

31 lipca godz. 1200 30 sierpnia godz. 1200 

http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/bursa

