REKRUTACJA DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I REKRUTACJA:
Termin: od 24 kwietnia 2017r
2017r. do 20 czerwca 2017r.
Ogłoszenie wyników w dniu 23 czerwca 2017r. godz.10:00.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (jeżeli zostaną wolne miejsca po I rekrutacji)
Termin: do 25 sierpnia 2017r.
Ogłoszenia wyników w dniu 28 sierpnia 2017r. godz.10:00
godz.10:00.

Podania należy składać w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w pokoju 10a, 201,301 ul. Ułanów 5
lub w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 ul. Ułanów 3.
Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Internatu znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń
(parter - Internat).
Informacje o przyjęciu uczniów do Internatu będzie również można uzyskać pod numerem
telefonu:
Internat: (12) 411 96 00 wew. 13, 16, 19
Szkoła:
zkoła: (12) 411 96 00 wew. 38

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU
SZKÓŁ NR 1 W KRAKOWIE

Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu mają:
I.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1,

II.

Uczniowie kontynuujący zamieszkanie w Internacie,

W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów
Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie m
możliwość
ożliwość nie przyznania miejsca w placówce
wychowankom, którzy złożyli podania o kontynuowanie zamieszkania w roku szkolnym
2017/2018, a nie są uczniami Zespołu Szkół Nr 1. Wówczas przy przyjęciu do internatu
brane będzie pod uwagę: dotychczasowe zachowanie wychowanka, sytuacja rodzinna i
materialna oraz odległość od miejsca zamieszkania. W pierwszej kolejności przyjmowani
będą wychowankowie, którzy uzyskali pozytywną opinię Zespołu Wychowawców
(przestrzegali Regulamin Internatu, wykazali się aktywnością w pracy na rzecz internatu,
osiągają dobre wyniki w nauce).

III.

W miarę wolnych miejsc, uczniowie innych szkół zameldowani poza miejsc
miejscem
realizowania obowiązku nauki według następujących kryteriów:

W przypadku kandydata niepełnoletniego:
wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt
niepełnosprawność ob
obojga rodziców kandydata - 1 pkt
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt
kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu - 1 pkt
szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad,
turniejów) - 1 pkt
i. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej - 1 pkt
j. kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozar
pozarządowych
ządowych - 1 pkt
k. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 1 pkt
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

W przypadku kandydata pełnoletniego:
wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
niepełnosprawność dziecka kandydata - 1 pkt
niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę - 1 pkt
samotne wychowywanie dziecka przez kandydata - 1 pkt
kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu - 1 pkt
szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad,
turniejów) - 1 pkt
h. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej - 1 pkt
i. kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych - 1 pkt
j. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 1 pkt
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:
1.
2.
3.
4.
5.

oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do internatu
kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata
zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły
zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową
kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia
kandydata w zakresie aktywności społecznej

Powyższe zasady opracowano na podstawie:




Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,
Uchwały nr LXX/1713/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 roku
Regulaminu Internatu ZS Nr1.

