
ZAPRASZAMY DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE „AMICUS” 

ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W GORZOWIE WLKP. 

  

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU 
na rok szkolny 2020/21 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty           

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wniosek               

o przyjęcie do internatu należy składać drogą mailową na adres z.kuzminska@zsegw.pl, 

można też osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Zespołu 

Szkół Elektrycznych przy ul. Dąbrowskiego 33 w Gorzowie Wlkp. 

§ 1  ZASADY REKRUTACJI 

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem 

stałego zamieszkania, w szkole której organem prowadzącym jest Urząd Miasta Gorzów 

Wlkp. 

2. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są: 

a. uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych; 

b. uczniowie kontynuujący zamieszkanie w internacie; 

c. w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół średnich. 

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu z rodzicami. 

4. Wychowankowie internatu, którzy chcą kontynuować zamieszkanie w internacie składają 

wniosek o przyjęcie na kolejny rok szkolny do 30 czerwca. 

5. Uczniowie, którzy po raz pierwszy starają się o zamieszkanie w internacie w nowym roku 

szkolnym, składają wniosek zgodnie z podanymi terminami rekrutacji. 

6. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych 

miejsc. 

7. O przyjęciu w ciągu roku szkolnego decyduje Kierownik Internatu w porozumieniu i za 

akceptacją Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. 

8. Wniosek o przyjecie do internatu znajduje się na stronie szkoły – zakładka internat. 

9. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja 

rekrutacyjna. 

10. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów 

komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość nieprzyznania miejsca w internacie 

wychowankom, którzy złożyli wniosek o kontynuowanie zamieszkania w internacie w roku 

szkolnym 2020/2021, ale nie przestrzegali Statutu Szkoły lub Regulaminu Internatu.  

§ 2 TERMINY REKRUTACJI 

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem      

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:  

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO INTERNATU „AMICUS” 
Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2020/2021. 

1. Uczniowie kontynuujący zamieszkanie w roku szkolnym 2020/2021 -                   

do 30.06.2020 r. 

mailto:z.kuzminska@zsegw.pl


2. Uczniowie chcący zamieszkać w nowym roku szkolnym po raz pierwszy –                  

od 15.06.2020 r. do 12.08.2020 r. 

3. Dostarczenie dokumentacji potwierdzającej kryteria rekrutacyjne - do 18.08.2020 r. 

4. Weryfikacja i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do internatu na rok szkolny 

2020/2021 - 19.08.2020 r.  godz. 12:00. 

5. Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego /w miarę wolnych miejsc                    

w internacie/ od 24 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. do godz.12.00. 

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do internatu znajdować się będzie na tablicy ogłoszeń 

/drugie piętro – internat przy ul. Piłsudskiego 9. Informacje o przyjęciu uczniów do internatu 

będzie również można uzyskać pod numerem telefonu: 515 892 675 – internat. 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 25.03.2020 r. – Dz. U. z 2020 r. poz. 530 

dopuszcza  podanie wyników rekrutacji w formie list kandydatów do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej internatu „AMICUS”. 

§ 3 KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY PRZYJĘCIU DO INTERNAT: 

§ 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę 

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 

zgodnie z art. 145 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, brane są 

pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1. W przypadku kandydata niepełnoletniego kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy – Prawo oświatowe, tj.:  

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 kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 136 ust 3 pkt 

2 ustawy – Prawo oświatowe, tj: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

3. Kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 

najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.:  

1) uczęszczanie do szkoły, której organem prowadzącym jest Urząd Miasta Gorzów Wlkp. – 

10 punktów; 

2) korzystanie z internatu przez rodzeństwo kandydata - 10 punktów; 

3) odległość placówki od miejsca zamieszkania kandydata: 

a) do 20 km - 0 punktów, 

b) powyżej  20 km do 40 km - 5 punktów, 

c) powyżej  40 km - 10 punktów. 

4. Kryteriom, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 ustala się jednakową wartość, która 

wynosi 10 punktów. 



§ 4  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA WYMIENIONYCH 

KRYTERIÓW: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem; 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą; 

5) kserokopia legitymacji szkolnej, a w przypadku kandydatów rozpoczynających naukę      

w szkole –zaświadczenie dyrektora tej szkoły; 

6) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego lub oświadczenie 

kandydata pełnoletniego o korzystaniu z internatu przez rodzeństwo kandydata. 

§ 5  ZAKWATEROWANIE WYCHOWANKA 

1. Zakwaterowanie osób odbywa się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego. 

2. Przyjęcie uczniów z klas pierwszych i tych, którzy po raz pierwszy zamieszkają w danym 

roku szkolnym w internacie odbywa się wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

3. Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat                   

za korzystanie z internatu i wyżywienie oraz przestrzeganie Regulaminu Internatu. 

§ 6  PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

1. Uczeń, który nie został przyjęty do internatu ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji 

Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata   

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny 

odmowy przyjęcia. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora ZSE odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor ZSE rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie     

7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

2. Rozporządzenie MEN z dn. 25.03.2020 r. – Dz. U. z 2020 r. poz. 530. 

3. Regulamin Internatu „AMICUS” Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. 


