Zarządzenie Nr 3457/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 01 lipca 2022 roku
w sprawie uzgodnienia z Dyrektorem Bursy Płockiej terminów postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2022/2023, w tym terminów składania dokumentów.
Na podstawie art. 153 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082; z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116) zarządza
się, co następuje:
§1
Uzgadnia się z Dyrektorem Bursy Płockiej terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy
składania dokumentów do placówki, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Bursy Płockiej.
§3
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Płocka.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3457/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 01 lipca 2022 r.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do Bursy Płockiej ustala się
następujące terminy:
Termin postępowania rekrutacyjnego
Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie kryteriów
Uzupełnienie
złożonego
wniosku
o zaświadczenie potwierdzające przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży,
dla której organem prowadzącym jest
Miasto Płock
Weryfikacja
wniosków
i
złożonych
dokumentów przez komisję rekrutacyjną

rozpoczęcie

zakończenie

14 lipca 2022 r.

27 lipca 2022 r.

28 lipca 2022 r.

1 sierpnia 2022 r.

2 sierpnia 2022 r.

4 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów niezakwalifikowanych

5 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

8 sierpnia 2022 r.

Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do placówki
W terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia
rodzic
kandydata
lub
kandydat pełnoletni może wnieść do
dyrektora
placówki
odwołanie
od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 9 sierpnia 2022 r.

