
1 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ 

W BIAŁYMSTOKU ORAZ DO INTERNATÓW 

PRZY SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO 

BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.  poz. 996 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 

dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 

przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz.1872). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 649 ze zm.). 

 Uchwała Nr X/133/19 Rady Miasta Białystok z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę 

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów 

za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 2355). 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2220 ze zm.). 

 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

 

 placówce – należy przez to rozumieć placówkę zapewniająca opiekę 

i wychowanie uczniom szkół publicznych w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania, 

 szkole ponadpodstawowej – należy przez to rozumieć publiczne czteroletnie liceum 

ogólnokształcące, pięcioletnie technikum oraz branżową szkołę I stopnia, 

a także szkoły prowadzone w szkołach ponadpodstawowych: trzyletnie liceum 

ogólnokształcące oraz czteroletnie technikum, 

 kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie do publicznej 

placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002203
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 rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, opiekunów prawnych kandydata 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem, 

 rodzeństwie kandydata - należy przez to rozumieć rodzeństwo rodzone, przyrodnie 

lub przybrane kandydata, 

 wielodzietności rodziny kandydata – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą 

troje i więcej dzieci,  

 samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie – należy przez to rozumieć 

wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą 

w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, 

chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

1. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół publicznych 

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzone 

przez Miasto Białystok: 

 

L.p. Placówka Adres Strona www 

1. 

Internat 
VIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla 
Kazimierza Wielkiego 

ul.  Piastowska 5 
15-207 Białystok 

tel. (85) 741-45-77 

www.8lo.bialystok.pl 

2. 
Internat  
X Liceum Ogólnokształcącego 

ul. Zwycięstwa 28 
15-703 Białystok 

tel. (85) 651 02 61 

www.10lo.pl 

3. 

Internat 
Zespołu Szkół Handlowo-
Ekonomicznych  
im. M. Kopernika 

ul. Bema 103 
15-370 Białystok 

tel. (85) 742-42-35 

www.zshe.bialystok.pl 

4. 
Internat 
Zespołu Szkół Mechanicznych 
CKP Nr 2 im. Św. Józefa 

ul. Broniewskiego 14 A 
15-959 Białystok 

tel. (85) 65-13-850 

www.mechaniak.com.pl/internat 

5. 

Internat 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Technicznych 

ul. Antoniuk 
Fabryczny 1 

15-762 Białystok 
tel. (85) 651-37-18 

www.zsoit.bialystok.pl 

6. 
Internat 
Zespołu Szkół Rolniczych CKP 

ul. Ks. Stanisława  
Suchowolca 26 

15-567 Białystok 
tel. (85) 741-10-75 

www.zsrckp.pl 

7. 
Internat 
Zespołu Szkół Zawodowych  
Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego 

ul. Warszawska 62 
15-082 Białystok 

tel. (85) 741-55-85 

www.zsz2.bialystok.pl 

8. 
Internat 
Zespołu Szkół Nr 16 
(internat szkoły specjalnej) 

ul. Zwycięstwa 28 
15-703 Białystok 

tel. (85) 742-25-69 

www.zs16.bialystok.pl 

http://www.8lo.bialystok.pl/
http://www.mechaniak.com.pl/internat
http://www.zsoit.bialystok.pl/
http://www.zsrckp.pl/
http://www.zsz2.bialystok.pl/
http://www.zs16.bialystok.pl/
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9. Bursa Szkolna 
ul. Dobra 3 

15-034 Białystok 
tel. (85) 732-69-89 

www.bursaszkolna.bialystok.pl 

 

2. Tryb postępowania 

 

1) Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata 

niepełnoletniego lub na wniosek kandydata pełnoletniego. 

2) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora placówki. 

3) Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają mieszkańcy bursy bądź internatu, 

którzy mieszkali w placówce w poprzednim roku szkolnym i spełniają wymogi 

formalne. 

Warunkiem powyższego jest złożenie przez rodziców wychowanków lub osoby 

pełnoletnie deklaracji o kontynuowaniu pobytu na kolejny rok szkolny w terminie 

7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, 

tj. do dnia 17 czerwca 2019 r. 

4) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca. 

5) Do zakwaterowania w Bursie Szkolnej w pierwszej kolejności uprawnieni są 

uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzonych 

przez Miasto Białystok. 

6) Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie szkoły, 

przy której mieści się internat. 

W przypadku wolnych miejsc - do internatu mogą być przyjmowani również 

uczniowie innych szkół. 

Dla uczniów innych szkół niż te, przy których mieszczą się internaty, miejsce 

w internacie przyznaje się tylko na dany rok szkolny. 

7) Ponadto pierwszeństwo w przyjęciu do bursy lub internatu przysługuje uczniom klas 

mistrzostwa sportowego i sportowych szkół prowadzonych przez Miasto Białystok. 

8) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, stosuje się odpowiednio 

kryteria ustawowe oraz samorządowe określone w pkt 3. 

9) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego 

jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

10) W sytuacji braku wolnych miejsc po zakończeniu pierwszego etapu postepowania 

rekrutacyjnego rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona. 

11) Osoby przyjęte do bursy lub internatu zobowiązane są do uiszczenia opłaty 

za zakwaterowanie i wyżywienie w terminie określonym w Regulaminie danej 

placówki. 

12) W przypadku wolnych miejsc w placówce kandydat może być przyjęty 

także w ciągu roku szkolnego, o przyjęciu decyduje dyrektor bursy lub kierownik 

internatu. 

http://www.bursaszkolna.bialystok.pl/
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13) O przyjęcie do bursy lub internatu mogą ubiegać się uczniowie posiadający stan 

zdrowia kwalifikujący ich do zamieszkania, tj. niewymagający specjalistycznej opieki 

medycznej oraz niezagrażający zdrowiu i życiu własnemu oraz innych wychowanków. 

 

3. Kryteria 

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria wymienione w tabeli 

nr 1 i 3 (w przypadku kandydata niepełnoletniego) oraz kryteria wymienione w tabeli nr 2 i 3 

(w przypadku kandydata pełnoletniego). 

 

Tabela nr 1 – Kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe, brane pod uwagę w przypadku kandydata niepełnoletniego  

 

Lp. Kryterium
 Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Forma 

dokumentu 

1. 

 

Wielodzietność  

rodziny kandydata 
10 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata, zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 

lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe. 

 

Oświadczenie 

rodzica 

2. 
Niepełnosprawność 

kandydata 
10 

  

Orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności  

kandydata, rodziców kandydata 

lub rodzeństwa kandydata lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 511 ze zm.). 

  

 

 

 

 

 

 oryginał, 

 notarialnie 

poświadczona 

kopia, 

 urzędowo 

poświadczony 

odpis lub  

wyciąg 

z dokumentu, 

 kopia 

poświadczona 

za zgodność 

z oryginałem 

przez rodzica 

kandydata 

3. 

Niepełnosprawność  

jednego z rodziców 

kandydata 

 

10 

4. 

Niepełnosprawność  

obojga rodziców  

kandydata 

 

10 

5. 

Niepełnosprawność  

rodzeństwa 

kandydata  

 

10 

6. 

Samotne 

wychowywanie 

kandydata 

w rodzinie  

 

 

10 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

7. 
Objęcie kandydata  

pieczą zastępczą 

 

 
Dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
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10 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 

ze zm.). 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 

 

Tabela nr 2 – Kryteria ustawowe, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, brane pod uwagę w przypadku kandydata pełnoletniego  

 

Lp. Kryterium
 Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Forma 

dokumentu 

1. 

 

Wielodzietność  

rodziny kandydata 
10 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata, zgodnie z art. 20 t ust. 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457 ze zm.) 

 

 

Oświadczenie 

rodzica 

2. 
Niepełnosprawność 

kandydata 
10 

  

Orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności   

kandydata, dziecka kandydata lub innej 

osoby bliskiej, nad którą kandydat 

sprawuje opiekę lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 511 ze zm.) 

  

 

 

 oryginał, 

 notarialnie 

poświadczona 

kopia, 

 urzędowo 

poświadczony 

odpis 

lub  wyciąg 

z dokumentu, 

 kopia 

poświadczona 

za zgodność 

z oryginałem 

przez kandydata 

pełnoletniego 

3. 

 

Niepełnosprawność  

dziecka kandydata 

 

 

10 

4. 

Niepełnosprawność  

innej osoby bliskiej, 

nad którą kandydat 

sprawuje opiekę 

 

 

10 

5. 

 

Samotne 

wychowywanie 

dziecka przez 

kandydata 

 

 

 

10 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000107
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Tabela nr 3 – Kryteria samorządowe uwzględniające potrzeby wychowanka oraz lokalne 

potrzeby społeczne, ustalone przez Miasto Białystok uchwałą Nr X/133/19 Rady Miasta 

Białystok z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 

poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 

liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 

w związku z art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

  

Lp. Kryterium
 Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Forma 

dokumentu 

1. 

 

Kryterium dochodu 

na osobę w rodzinie 

kandydata w wysokości 

100% kwoty, o której 

mowa w art. 5 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych 

10 
Oświadczenie o dochodzie na osobę 

w rodzinie kandydata 

 

 

Oświadczenie 

rodzica/ 

kandydata 

pełnoletniego 

2. 

Uczęszczanie przez 

kandydata do szkoły 

prowadzonej przez Miasto 

Białystok 

 

 

10 

Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły 

lub kontynuacji kształcenia w danej 

szkole w roku szkolnym, na który 

przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do placówki 

Zaświadczenie 

potwierdzone 

przez dyrektora 

szkoły lub osobę 

przez niego 

upoważnioną 

3. 

Odległość od miejsca 

zamieszkania kandydata 

do szkoły wynosząca 

powyżej 50 kilometrów, 

brak środków komunikacji 

umożliwiających dojazd 

do szkoły lub zamieszkanie 

kandydata w miejscowości, 

z której dojazd do szkoły 

jest utrudniony 

 

 

 

 

5 

Oświadczenie, iż odległość 

od miejsca zamieszkania kandydata 

do szkoły w mieście Białystok, 

do której kandydat będzie uczęszczał 

wynosi powyżej 50 kilometrów, brak 

jest środków komunikacji 

umożliwiających dojazd do szkoły 

lub kandydat zamieszkuje 

w miejscowości, z której dojazd 

do szkoły jest utrudniony 

 

 

 

Oświadczenie 

rodzica/ 

kandydata 

pełnoletniego 

4. 
Zamieszkanie rodzeństwa 

kandydata w placówce 

 

4 
Oświadczenie o zamieszkaniu 

w placówce rodzeństwa kandydata 

Oświadczenie 

rodzica/ 

kandydata 

pełnoletniego 

5. 

Posiadanie tytułu laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej, 

laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu 

 

 

 

 

Dyplom lub zaświadczenie 

o uzyskaniu tytułu laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej, laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu 

 

 

 

kopia dyplomu 

lub 
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wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim 

na podstawie art. 132 

ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe 

4 
wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim na podstawie 

art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe 

zaświadczenie 

6. 
Ocena zachowania 

co najmniej dobra 

 

 

 

3 
Świadectwo szkoły, którą kandydat 

ukończył  albo świadectwo 

ukończenia klasy  

kopia 

poświadczona 

za zgodność 

z oryginałem 

przez dyrektora 

szkoły/rodzica 

kandydata/ 

kandydata 

pełnoletniego  

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 

 

4. Dokumenty składane przez kandydata 

 

1) Warunkiem przyjęcia do internatu lub Bursy Szkolnej jest złożenie wniosku 

przez rodzica lub kandydata pełnoletniego w wybranej placówce. 

2) Formularz wniosku o przyjęcie do Bursy Szkolnej lub internatu można pobrać 

w sekretariacie danej placówki oraz ze strony internetowej placówki. 

3) Do wniosku o przyjęcie do Bursy Szkolnej lub internatu należy dołączyć:  

a) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa 

w pkt 3, 

b) zaświadczenie o przyjęciu do szkoły. 

4) Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej. 

5) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 3, w terminie 

wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata 

o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza 

te okoliczności w terminie 14 dni. 
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5. Terminy rekrutacji: 

 

L.p. Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu    

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie 

do placówki wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 24 czerwca  

do 16 lipca 2019 r. 

do godz. 15.00 

od 6 sierpnia  

do 8 sierpnia 2019 r. 

do godz. 15.00 

2. 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do placówki i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo 

oświatowe. 

do 30 lipca 2019 r.  do 22 sierpnia 2019 r. 

 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

31 lipca 2019 r. 

godz. 10.00 

23 sierpnia 2019 r. 

godz. 10.00 

4. 

Potwierdzenie woli zamieszkania 

w placówce przez rodziców kandydata 

niepełnoletniego lub kandydata 

pełnoletniego. 

do 2 sierpnia 2019 r. 

do godz. 15.00 

do 26 sierpnia 2019 r. 

do godz. 15.00 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

5 sierpnia 2019 r.  

o godz. 10.00 

27 sierpnia 2019 r.  

o godz. 10.00 

 

6. Wyniki rekrutacji 

 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona 
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i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata do bursy/internatu w dniu 31 lipca 2019 r. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postepowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do placówki w dniu 5 sierpnia 2019 r. 

4. Listy, o których mowa w pkt 1 i 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie placówki.  

5. Informacja o przyjęciu kandydata zostanie także wysłana drogą elektroniczną 

na wskazany we wniosku adres e-mail kandydata. 

 

7. Procedura odwoławcza 

 

1. 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 bursy lub internatu. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny 

odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, 

oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora bursy lub szkoły, 

przy której mieści się internat odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora  

służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby bursy. 

 


