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Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej 

w Bursie Szkolnej nr 8 przy Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Lublinie 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1.  Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej, zwany dalej  „Regulaminem”,  określa tryb 

działania komisji rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień  i obowiązków członków komisji w 

postępowaniu rekrutacyjnym do bursy.  

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują członków komisji rekrutacyjnej. 

3. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego pod 

adresem edu.lublin.eu  

4. Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie kandydata do 

bursy dostępne są na stronie www.edu.lublin.eu oraz stronie internetowej bursy 

www.zsb.lublin.eu 

5. Terminy rekrutacji zostały wspólnie określone dla wszystkich burs i internatu Technikum 

Elektronicznego w Lublinie prowadzonych przez Miasto Lublin w porozumieniu  

z organem prowadzącym. 

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „bursie” to dotyczy to Bursy Szkolnej nr 8. 

7. Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w bursie. 

8. W roku szkolnym 2020/2021 komisja rekrutacyjna nie przeprowadza rekrutacji 

uzupełniającej. 

9. Komisja rekrutacyjna nie prowadzi postępowania w przypadku przyjęć do bursy w trakcie 

roku szkolnego. Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej, wychowankowie są 

przyjmowani do bursy na podstawie decyzji Dyrektora ZSB. 

 

§ 2 
 

1. Członków komisji rekrutacyjnej powołuje zarządzeniem dyrektor ZSB, spośród 

wychowawców bursy. 

2. Dyrektor bursy wyznacza przewodniczącego komisji. 

3. Dyrektor bursy może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym osoby 

wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

4. Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych gromadzonych w procesie rekrutacji kandydatów na rok szkolny 

2020/21 oraz danych rodziców/opiekunów kandydatów udostępnianych w procesie 

rekrutacji. 

5. Członkowie komisji są  zobowiązani do nieujawniania informacji na temat danych 

osobowych, przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli  i innych 

pracowników bursy. 

6. Dyrektor upoważnia członków komisji do pracy w systemie informatycznym.  

7. Obsługę administracyjno-biurową prowadzi sekretariat ZSB. 

 

http://rekrutacja.b.lublin.eu/
http://www.edu.lublin.eu/
http://www.zsb.lublin.eu/
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Rozdział II 

Tryb odbywania posiedzeń  

 

§ 3 

 

1. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

2. O terminie posiedzeń komisji przewodniczący informuje członków komisji m.in. poprzez 

pocztę służbową, dziennik elektroniczny, telefonicznie. 

3. W sytuacjach wyjątkowych na wniosek przewodniczącego możliwe  jest przeprowadzenie 

spotkania komisji rekrutacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. 

wideokonferencja) lub za pomocą innych środków łączności (np. telefonicznie), jak 

również w trybie obiegowym. 

4. Prace komisji są prowadzone jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 

osób wchodzących w skład komisji. 

5. Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków. 

6. Członkowie komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z  

pracą komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami. 

7. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład 

osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i 

członków komisji. 

8. W sytuacjach wyjątkowych protokół ze spotkania komisji przesyła się członkom komisji 

za pomocą komunikacji elektronicznej, przez pocztę służbową lub dziennik elektroniczny 

celem zapoznania się z jego zapisami. W terminie ustalonym przez przewodniczącego 

członkowie mogą wnosić poprawki do protokołu. 

 

 

Rozdział III 

Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej 

 

§ 4 

1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy sprawne i terminowe przeprowadzenie 

postępowania rekrutacyjnego, w szczególności: 

1)  dokonanie merytorycznej oceny deklaracji o kontynuowaniu pobytu w placówce 

„Deklaracja kontynuowania zamieszkania w placówce”, 

2) wprowadzenie do systemu informatycznego deklaracji o kontynuowaniu pobytu  

w placówce,  

3) dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami, 

w tym weryfikacja kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie 

oświadczenia rodzica kandydata małoletniego lub kandydata pełnoletniego o 

zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły i deklaracji podjęcia w niej nauki 

4) wydruk wniosków z systemu informatycznego wraz z załącznikami, jeśli nie 

zostały złożone przez rodzica w formie papierowej, 

5) podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 

na tablicy ogłoszeń w placówce listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do bursy, uszeregowaną w kolejności alfabetycznej, 
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zawierającą imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu 

albo niezakwalifikowaniu kandydata do bursy oraz najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia. Listy są opatrzone podpisem przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej oraz zawierają adnotację o dniu ich wywieszenia, 

 

6) weryfikacja kandydatów zakwalifikowanych pod kątem uzupełnienia wniosku  

o oświadczenie o woli zamieszkania w bursie, 

7) podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 

na tablicy ogłoszeń w placówce listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

bursy, uszeregowaną w kolejności alfabetycznej, zawierającą imiona i nazwiska 

kandydatów oraz informację o przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata do bursy 

oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. Listy są opatrzone 

podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz zawierają adnotację o 

dniu ich wywieszenia, 

 

§ 5. 

1. Do obowiązków członków komisji należy w szczególności: 

1) rzetelne i obiektywne wykonywania powierzonych im czynności, zgodne 

przepisami prawa, 

2) czynny udział w pracach komisji, 

3) wykonywanie poleceń przewodniczącego, 

4) zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki, 

5) ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów. 

 

 

2. Do obowiązków przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do bursy, 

2) zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji, w tym 

terminie telekonferencji, 

3) wyznaczenie protokólanta spotkań, 

4) dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do bursy, w 

oparciu o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne, o ile jest to 

możliwe, 

5) przewodniczenie zebraniu komisji 

6) zapewnienie obsługi administracyjnej,  

7) przygotowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 

przyjętych i nieprzyjętych  do zamieszczenia na tablicy w bursie zgodnie z 

przepisami prawa, 

8) występowanie do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na 

zamieszkanie kandydata o potwierdzenia składanych oświadczeń, w przypadku 

wątpliwości co do ich treści. Organ jest zobowiązany do potwierdzenia 

okoliczności w terminie 5 dni, 

9) sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do 

dalszej pracy, 

10) sporządzenie wyjaśnienia odmowy przyjęcia kandydata wraz z uzasadnieniem w 

terminie 1 dnia od dnia wystąpienia rodzica o wnioskiem, 

11) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zasadami prawa, 

12) wykonanie czynności kancelaryjnych i dokumentowanie przebiegu załatwionych 

spraw zgodnie z obowiązującymi w placówce normatywami kancelaryjno-

archiwalnymi, 

13) przekazanie dokumentacji załatwionych spraw dyrektorowi po zakończeniu 

postępowania rekrutacyjnego.  
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Rozdział IV 

Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej 

 

§ 7 

 

1. Komisja Rekrutacyjna pracuje według następującego porządku: 

 

1) prace związane z kontynuacją zamieszkania: 

a) weryfikacja deklaracji o kontynuacji zamieszkania; 

b) wprowadzenie poprawnie złożonych deklaracji do systemu informatycznego, 

2) etap rekrutacji: 

a) akceptowanie i weryfikacja złożonych w formie elektronicznej wniosków  

o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

b) wprowadzenie do systemu danych z wniosków dostarczonych do placówki  

w formie papierowej,   

c) w przypadku braku możliwości samodzielnego dokonania rejestracji przez 

kandydata pomoc zdalna w miarę możliwości organizacyjnych placówki, 

d) weryfikacja kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie 

oświadczenia rodzica kandydata małoletniego lub kandydata pełnoletniego  

o zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły i deklaracji podjęcia w niej nauki, 

e) wydruk wniosków elektronicznych wraz z załącznikami z systemu, jeśli nie 

zostały złożone przez rodzica w formie papierowej, 

f) podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym 

miejscu na tablicy ogłoszeń w placówce listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do bursy, uszeregowanej w kolejności alfabetycznej, 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o przyjęciu albo 

nieprzyjęciu kandydata do bursy oraz najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia. Listy są opatrzone podpisem przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej oraz zawierają adnotację o dniu ich wywieszenia. 

g) weryfikacja kandydatów zakwalifikowanych pod kątem uzupełnienia wniosku  

o oświadczenie o woli zamieszkania w bursie, 

h) podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym 

miejscu na tablicy ogłoszeń oraz przygotowania do umieszczenia na stronie 

internetowej placówki listy przyjętych i nieprzyjętych do bursy, uszeregowaną 

w kolejności alfabetycznej, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów oraz 

informację o przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata do bursy oraz najniższą 

liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. Listy są opatrzone podpisem 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz zawierają adnotację o dniu ich 

umieszczenia. 

i) sporządzenie wyjaśnienia odmowy przyjęcia kandydata wraz z uzasadnieniem  

w terminie 1 dnia od dnia wystąpienia rodzica/kandydata pełnoletniego   

z wnioskiem, 

j) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego. 
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Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

 

1. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia dyrektora ZSB i obowiązuje z dniem 

wydania zarządzenia. 

2. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym komisja sporządza sprawozdanie z prac  

i przedstawia je dyrektorowi.  

3. Komisja dokonuje czynności kancelaryjnych i dokumentuje przebieg załatwionych 

spraw. 

4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego następuje przekazanie dokumentacji 

załatwionych spraw dyrektorowi. 

 


