
Zasady i terminy rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu na wolne

miejsca

I. KWALIFIKACJA KANDYDATÓW DO BURSY:
1) wnioskodawcą o przyjęcie do bursy może być tylko osoba uprawniona (rodzice kandydata lub kandydat
     pełnoletni). 
2) kandydat mieszka poza Wągrowcem,
3) kandydat będzie uczęszczać do wybranej szkoły ponadpodstawowej w Wągrowcu.
UWAGA! Każdy kandydat do bursy musi spełniać łącznie powyższe wymogi.

II. PRZYJMOWANIE KANDYDATÓW DO BURSY:
1) kandydat został zakwalifikowany do bursy,
2) kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty.

III. TERMINARZ REKRUTACJI:

Termin Do godziny
Zadania - czynności

Rodzic kandydata Bursa

od 17 maja
do 05 lipca 2021r.

15 00
składa wniosek o przyjęcie do bursy wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

przyjmuje wnioski o przyjęcie do bursy od
kandydatów 

22 lipca2021r. -
podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i  
niezakwalifikowanych do bursy

od 23 lipca
do 30 lipca 2021r. 15 00

kandydat zakwalifikowany do bursy składa 
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia 
oświadczenia o zakwalifikowaniu do wybranej
szkoły i zamiarze podjęcia w niej nauki

02 sierpnia 2021r. 14 00
podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
do bursy

  Liczba przyjętych kandydatów do bursy uzależniona jest od ilości wolnych miejsc w bursie.

Rekrutacja kandydatów do bursy na wolne miejsca odbędzie się zgodnie z terminarzem rekrutacji. 

Wniosek o przyjęcie składa się w wersji papierowej w sekretariacie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, ul.
Kcyńska 48 lub za pośrednictwem operatora pocztowego (druk wniosku do pobrania ze strony internetowej
bursy: www.bursawagrowiec.pl).

W związku z koniecznością złożenia przez kandydata zakwalifikowanego do bursy, w terminie  od 23 lipca
2021r. do 30 lipca 2021r., potwierdzenia przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oświadczenia  oraz  o  zakwalifikowaniu  do  wybranej  szkoły  i  zamiarze  podjęcia  w  niej  nauki  (w
przypadku kandydata pełnoletniego potwierdzenie woli przyjęcia składa sam kandydat),  druk oświadczenia
będzie dostępny do pobrania od 22 lipca 2021r. ze strony internetowej bursy: www.bursawagrowiec.pl)

Listy  kandydatów  (zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  oraz  przyjętych  i  nieprzyjętych)  zostaną
podane do publicznej wiadomości także na stronie internetowej bursy. 

http://www.bursawagrowiec.pl/
http://www.bursawagrowiec.pl/

