ZASADY REKRUTACJI

Internat Technikum Zawodowego nr 1 dysponuje 48 miejscami dla uczniów ZSE-H
1. Miejsce w Internacie przyznawane jest na podstawie postępowania
rekrutacyjnego przeprowadzanego co roku.
2 . O przyjęciu kandydata do internatu decyduje komisja rekrutacyjna.
3. Kandydaci do internatu składają podania na ustalonym przez szkołę
druku w terminie do 10 lipca każdego roku.
4. Złożenie podania o przyznanie miejsca w internacie nie oznacza
gwarancji przyjęcia ucznia do internat.
5. Pierwszeństwo do zamieszkania w Internacie mają uczniowie klas
maturalnych oraz
uczniowie przyjęci do klas I.
6. Liczba miejsc dla uczniów klas pierwszych do 20, klas maturalnych
do 10, pozostałe miejsca przeznaczone dla uczniów pozostałych klas 18.
7. Wychowanek , który
otrzymał naganę kierownika
za
nieprzestrzeganie regulaminu internatu zostaje z niego relegowany
oraz nie zostaje przyjęty do internatu w kolejnym roku szkolnym.
8. Do internatu przyjęci będą uczniowie, którzy w wyniku postępowania
rekrutacyjnego otrzymali największą liczbę punktów.
9. Rekrutacja odbywa się według kryteriów punktowych:
1) odległość od miejsca zamieszkania
a) więcej niż 50 km - 20 pkt
b) od 20 - 50 km -1 0 pkt
c) do 20 km - 5 pkt
2) sytuację materialną kandydata (dochód netto na
członka rodziny)
a) do 500 zł - 20 pkt
b) od 501 - 1000 zł – 10 pkt
c) od 1001 - 5 pkt
3) sytuację życiową kandydata
a) sieroctwo, półsieroctwo ,niepełnosprawność w
rodzinie, dzieci z rodzin zastępczych, rodzic
samotnie wychowujący dziecko - 20 pkt

4) ocena z zachowania na świadectwie:
a) wzorowe – 20 pkt
b) bardzo dobre – 10
c) dobre - 5 pkt
5) aktywność społeczna
(udział w inicjatywach
podejmowanych na rzecz osób innych słabszych
,potrzebujących,
udział
|
w wolontariatach - 20 pkt
6) aktywność naukowa (udział konkursach, olimpiadach)
osiągnięcia:
a) krajowe – 20 pkt ,
b) regionalne/wojewódzkie -10 pkt ,
c) szkolne/klasowe – 5 pkt
7) poziom klas – klasy pierwsze i klasy czwarte - 20 pkt
10. Odwołania od decyzji o nie przyjęciu kandydata do internatu można
składać do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników naboru.
11. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi wraz
z ogłoszeniem kandydatów przyjętych do szkoły. Lista przyjętych
do wglądu w sekretariacie szkoły.

