Regulamin rekrutacji do Internatu Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze
zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie
uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),

§1
Internat przeznaczony jest dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich we Wronkach.
§2
1. Rekrutacja młodzieży do Internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich we Wronkach trwa od 14.05.2018 r. do 25.06.2018 r.
2. Wniosek o przyjęcie do internatu (zał. nr 1) składa się w następujących terminach:
a) wychowankowie internatu na kolejny rok szkolny składają deklarację
(zał. nr 2) do 08.06.2018
b) osoby zainteresowane zamieszkaniem w internacie po raz pierwszy do
25.06.2018 r. do godz. 15:00
4. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.
5. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.szkolanalesnej.edu.pl
lub w sekretariacie szkoły.
§3
1. Wnioski o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
we Wronkach będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną dnia 26.06.2018 r.
2. Przy przyjęciu do internatu brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) uczeń klasy sportowej przyjmowany jest w pierwszej kolejności.
a) duża odległość od miejsca zamieszkania,

b) trudny dojazd do szkoły (brak publicznych środków lokomocji),
c) przewidywany okres pobytu w internacie – pierwszeństwo mają osoby
przebywające cały okres roku szkolnego w internacie,
d) warunki materialne i życiowe – trudna sytuacja materialna, wychowankowie
domów dziecka.
e) rodzeństwo kandydata mieszka w internacie.
f) kandydat mieszka w powiecie szamotulskim.
g) praca kandydata na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu,
h) osiągnięcia kandydata (laureat, finalista konkurów, olimpiad lub turniejów)
i) kandydat rozpoczyna naukę w klasie VII szkoły podstawowej SMS lub szkoły
ponadgimnazjalnej.
§4
Informacje o przyjęciu ucznia do internatu można uzyskać telefonicznie pod numerem
67 25 40 213, 67 25 40 743, osobiście (listy przyjętych zostaną wywieszone w budynku
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach 20.07.2018 r.).
§5
1. Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia danego roku
szkolnego. Przyjęcie do internatu odbywa się wyłącznie w obecności rodziców lub
opiekunów prawnych.
2. Do zakwaterowania wymagane są następujące dokumenty:
- wypełniony przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek o przyjęcie do internatu
(załącznik nr 1)
3. Opłaty za internat należy dokonać przelewem na konto szkoły,
nr: 49 9072 0002 0440 0338 2370 0101 z góry do 10 dnia każdego miesiąca
z dopiskiem przy tytule wpłaty: opłata za internat za miesiąc (wpisać dany miesiąc)
– imię i nazwisko ucznia.
§5
Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2018 r. i traci moc z dniem 15 września 2018 r.

Zatwierdzam regulamin rekrutacji do Internatu Technikum nr 1 przy Zespole Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2018/2019.
Wronki, 9 lutego 2018 r.

Wniosek o przyjęcie do INTERNATU Technikum nr 1
przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
na rok szkolny 2018/2019

DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

SZKOŁA DO KTÓREJ BĘDZIESZ UCZĘSZCZAŁ/ŁA
Oddział, klasa

Typ
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Mistrzostwa Sportowego

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun
(właściwe zakreślić)
Imię*

Rodzic

Opiekun
prawny

Nie udzieli
informacji
Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail**

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun
(właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun
prawny

Imię*

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic
mieszka za
granicą

Drugie imię*

Nazwisko*
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica

Dzielnica*

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy*

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon dom/komórka*
Adres e-mail**
*oznaczone pola wymagane
** adres email jest wykorzystywany do przesłania nowego hasła w przypadku zagubienia oraz poinformowania o wynikach kwalifikacji.
Nadawca informacji przesłanej pocztą internetową nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata.

KRYTERIA PRZYJĘĆ
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”)

Kryteria wynikające ze statutu szkoły/ustalane przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym
1.

uczeń oddziału sportowego

2.

duża odległość od miejsca zamieszkania,

3.

trudny dojazd do szkoły (brak publicznych środków lokomocji),

4.

przewidywany okres pobytu - cały okres roku szkolnego w internacie

5.

trudna sytuacja materialna

6.

wychowanek domu dziecka

Uwagi.
Przewodniczący komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku.
W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
W przypadku braku potwierdzenia wyrażam zgodę na wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do internatu.

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………………
podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………….
podpis ojca/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW
● W przypadku otrzymania miejsca w internacie przez syna/córkę zobowiązuję się dokonywać opłat za
kwaterunek i wyżywienie w internacie z góry do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto szkoły nr:
49 9072 0002 0440 0338 2370 0101, z dopiskiem w tytule – opłata internat za miesiąc (wpisać dany miesiąc)
– imię i nazwisko ucznia.
● W celu posiadania pełnej informacji o zachowaniu dziecka w internacie, zobowiązuję się do częstych
kontaktów z wychowawcą grupy lub kierownikiem internatu.
●
W przypadku wyrządzenia szkody przez moje dziecko (zniszczenie sprzętu, pomieszczenia,
zagubienia klucza lub inne) zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą lub zakupem.
● Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas:
a - dojścia do szkoły i powrotu do internatu,
b - dojścia na zajęcia pozalekcyjne i treningi,
c - wyjścia z internatu w czasie wolnym.
● Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym
przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku w celu przeprowadzenia procedury przyjęć do internatu. Nadto, w przypadku zakończenia
przyjęć z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez internat, szkołę,
organ założycielski i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym
z procesem kształcenia. Przetwarzanie danych odbędzie się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

………………………………………………
podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………….
podpis ojca/opiekuna prawnego

OPINIA WYCHOWAWCY INTERNATU
( dotyczy wychowanka ponownie ubiegającego się o przyjęcie do internatu)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ
(zgodnie z regulaminem rekrutacji)
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………..
pieczątka internatu

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………
data i podpis Przewodniczącego Komisji

Załącznik nr 2
do Regulaminu Internatu Technikum nr 1
przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
Wronki, dn. ………………………………..
……………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………..
…………………………………………..
(adres zamieszkania)

DEKLARACJA
Deklaruję pobyt mojej córki/syna ………………………………………………………..
w internacie na rok szkolny 20…../20… .
…………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

