Regulamin rekrutacji do internatu Zespołu Szkół we Wroniu w roku szkolnym
2015/2016
§1
Internat przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół we Wroniu, zamieszkałych poza
miejscowością Wronie.
§2
Rekrutacja trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015r.
§3
Podania o przyjęcie do internatu składa się w następujących terminach:
1) wychowankowie internatu na kolejny rok szkolny - do 26 czerwca 2015;
2) osoby chcące zamieszkać w internacie po raz pierwszy:
a) do 10 lipca 2015- pierwszy termin
b) do 31 sierpnia- drugi termin, jeżeli pozostały wolne miejsca po przeprowadzeniu
pierwszej rekrutacji.
§4
Podanie składa się w sekretariacie Zespołu Szkół we Wroniu.
§5
Podanie dostępne jest na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.
§6
Podania będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora Zespołu
Szkół we Wroniu, w następujących terminach:
1) pierwszy termin – do 17 lipca 2015r.
2) drugi termin – do 4 września 2015r.
§7
Przy przyjęciu do internatu brane są pod uwagę następujące kryteria:
1. w przypadku osób niepełnoletnich:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą;
2. w przypadku osób pełnoletnich:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowanie dziecka przez kandydata.

§8
W miarę posiadanych wolnych miejsc dopuszcza się możliwość zakwaterowania osób z
innych szkół ponadgminazjalnych powiatu wąbrzeskiego.
§9
Informacje o przyjęciu do internatu można uzyskać telefonicznie pod numerem 56-689-01-60
lub osobiście w sekretariacie szkoły.
§ 10
Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego
2015/2016.
§ 11
Do zakwaterowania wymagane jest przedstawienie dowodu wpłaty za wrzesień 2015 oraz
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu wychowanka w przypadku osób
pełnoletnich; w przypadku osób niepełnoletnich wychowanka i prawnego opiekuna.
§ 12
Opłaty za internat można dokonać przelewem bankowym na konto: Zespół Szkół we Wroniu,
Wronie 28, 87-200 Wąbrzeźno; nr konta 51 1160 2202 0000 0000 6090 7544; tytuł wpłaty:
opłata za internat za miesiąc wrzesień 2015 – imię i nazwisko ucznia.

