Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych
w Bydgoszczy, ul. Kartowicza 18
na rok szkolny 2022/2023

ł
Internat Zespołu Szkół Elektronicznych jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
2
W pierwszej kolejnoś ci do internatu przyjmowana jest młodzież mieszkająca w internacie w poprzednim roku
szkolnym, przestrzegająca regulaminu internatu — na podstawie zawarcia umowy dot. kontynuowania pobytu
w internacie.
3
Na pozostałe wolne miejsca w internacie w pierwszej kolejnoś ci przyjmowana jest młodzież ucząca się w
Zespole Szkół Elektronicznych — na podstawie wniosku o przyjęcie do internatu ZSE w roku szkolnym
2021/2022 (załącznik A).
*4
W drugiej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych,
dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz - na podstawie załącznika A.
§5

W dalszej kolejności przyjmowani są uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Urząd Marszałkowski lub inne ministerstwa.
*6
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w internacie, na kolejnym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie pieczą zastępczą.
2. Kryteria wymienione w § 6. 1. mają jednakową wartość i przyjmuje się, że każde kryterium ma 1 punkt.

7
ł. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:
składanie dokumentów: do 26.07.2022 r. do godz. 12.00
- weryfikacja wniosków: 26 — 27.07.2022 r. do godz. 14.00
- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia — 28.07.2022 do godz. 12.00
- potwierdzenie przez kandydata woli zamieszkania w internacie — do 29.07.2022 do godz. 12.00
ogłoszenie list przyjętych do internatu: 29.07.2022 do godz. 14.00
- odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do 05.08.2022

2. Ustala się termin skł adania deklaracji o kontynuowaniu zamieszkania w internacie w roku szkolnym
2022/2023 do 24.06.2022 r.
W przypadku wolnych miejsc po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji z przyznanego
miejsca w internacie, miejsce to zostaje przyznane przez komisję rekrutacyjną osobie spośród listy osób
nieprzyjętych według zasad okreś lonych w paragrafach Zasad rekrutacji.
8
Na podstawie art. 20a ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty o przyjęciu wychowanka do internatu w trakcie roku
szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych.

Załącznik A
Piotr Siwka
Dyrektor
Zespołu Szkól Elektronicznych
w Bydgoszczy
Wniosek o przyjęcie do internatu ZSE
w roku szkolnym 2022/2023
1.Dane kandydata(tki):
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Pesel
Adres zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Nazwa i adres szkoły (klasa) publicznej, o którą się ubiega kandydat(tka)
Dane rodziców (opiekunów prawnych):
Imię i nazwisko matki (opiekunki)
Adres zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
Telefon
Imię i nazwisko ojca (opiekuna)
Adres zamieszkania
Adres poczty elektronicznej
Telefon
Ewentualne załączniki (oświadczenie, orzeczenie):
Wielodzietność rodziny kandydata (tki)
Niepełnosprawność kandydata (tki)
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (tki)
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (tki)
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (tki)
Samotne wychowywanie kandydata (tki) w rodzinie
Objęcie kandydata (tki) pieczą zastępczą
Oświadczenie:
Oświadczamy, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
Wyrażamy zgodę na umieszczenie danych osobowych w systemie i na listach przygotowywanych w związku
z rekrutacją. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu, w celach
związanych z przeprowadzeniem naboru. Jednocześnie oświadczamy, te podajemy dane dobrowolnie oraz mamy
świadomość przysługującego nam prawa do wglądu i poprawiania powyższych danych osobowych.
Oświadczamy, te znamy zasady naboru do placówek oświatowo-wychowawczych zawarte
w ustawie z dnia14 grudnia 2016 r opublikowanej w Dz. U. z 2017 r., Roz. 6.

Bydgoszcz,
Podpis rodziców (opiekunów)

