
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU 

UZUPEŁNIAJĄCYM DO BURSY W ROKU SZKOLNYM 2021/20212 

LP.                     RODZAJ CZYNNOŚCI/ ETAP REKRUTACJI TERMIN 

                                KONTYNUACJA POBYTU W BURSIE  -Dotyczy uczniów już mieszkających.  
1.  Potwierdzenie kontynuacji pobytu wychowanka w bursie                        

w kolejnym roku szkolnym.   
U wychowawców bursy należy pobrać  druk, wypełnić (w 
przypadku uczniów niepełnoletnich wymagany podpis 
rodzica/opiekuna), złożyć w bursie  w p.126. 
Druk dostępny także na stronie internetowej  
http://www.zsme.zywiec.pl/bursa/ 
Uczniowie, którzy  w czasie wyznaczonym na złożenie deklaracji  
nie będą obecni w bursie mogą przesłać skan deklaracji lub jej 
zdjęcie na adres internatzsme@gmail.com 
w tytule imię i nazwisko ucznia oraz „Rekrutacja na rok szkolny 
2021/2022”-a oryginał należy dostarczyć w możliwie 
najkrótszym czasie np. drogą pocztową.  
UWAGA! 
Uczniowie, którzy nie złożą deklaracji a będą  chcieli zamieszkać 
w bursie od września będą musieli złożyć wniosek i dodatkowe 
dokumenty zgodnie z harmonogramem rekrutacji  jak dla 
nowych uczniów -  co wiąże się z tym, że  nie będą oni mieli 
zagwarantowanego miejsca od września.  

10 -20 czerwca 2021 r. 
 

                                POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - Dotyczy nowych uczniów 

1. Pobranie i złożenie wniosku o przyjęcie do bursy wraz                               
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę w 
postepowaniu rekrutacyjnym.  
Wnioski do pobrania w bursie lub na stronie internetowej: 
http://www.zsme.zywiec.pl/bursa/ 
Wnioski należy składać w bursie lub ewentualnie przesłać na 
adres pocztowy bursy (Bursa nr 1, , ul Komisji Edukacji 
Narodowej 3, Żywiec 34-300). 
Dokumenty konieczne do potwierdzenia danego kryterium  o 
których mowa we wniosku należy złożyć wraz z wnioskiem o 
miejsce. Jeżeli wychowanek nie dostarczy dokumentów 
potwierdzających poszczególne kryteria to kryterium to nie 
będzie brane pod uwagę podczas rekrutacji.  

21 czerwca2021r. 
 do 13 sierpnia  2021 r. 

2. Dostarczenie potwierdzenia o przyjęciu do szkoły. 
Dopuszcza się przesłanie skanu lub zdjęcia na adres 
internatzsme@gmail.com 
W tytule imię i nazwisko ucznia oraz  „Potwierdzenie przyjęcia 
do szkoły ”a oryginał należy dostarczyć w możliwie najkrótszym 
czasie np. drogą pocztową.  
 
 
  

02-13 sierpnia 2021r. 

3.  Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do bursy oraz wymaganych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  

16-17 sierpnia 2021r 

http://www.zsme.zywiec.pl/bursa/
http://www.zsme.zywiec.pl/bursa/


4. Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych.  
Informacja pod nr telefonu 338613429 

17 sierpnia 2021r. 
  

5. Potwierdzenie woli zamieszkania w bursie. 
Dopuszcza się przesłania skanu wypełnionego dokumentu lub 
jego zdjęcia. 
W tytule imię i nazwisko oraz  „Potwierdzenie woli przyjęcia” a  
oryginał należy dostarczyć w możliwie najkrótszym czasie np. 
drogą pocztową 

od 18 do 19 sierpnia 2021 r. 

6. Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
Informacja pod nr telefonu 338613429 

20 sierpnia 2021 r. 

                              POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Rekrutacja uzupełniająca od 20 do 31 sierpnia 2021 r. 

 

 

 


