
REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU Zespołu Szkół 

Elektrycznych Nr 2 w Krakowie na rok szkolny 2019/2020 

 

§1. Zasady rekrutacji 

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

stałego zamieszkania. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez 

rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu z rodzicami. 

3. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w pokoju wychowawców w internacie,  

u kierownika internatu lub w sekretariacie szkoły.  

a. Wychowankowie internatu, którzy chcą kontynuować zamieszkanie  

w internacie składają podania o przyjęcie na kolejny rok szkolny do 13 maja. 

b. Uczniowie, którzy po raz pierwszy starają się o zamieszkanie w internacie  

w nowym roku szkolnym, składają podanie zgodnie z podanymi terminami 

rekrutacji. 

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

wolnych miejsc. 

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

za akceptacją Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2. 

6. Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się na stronie internatu 

www.internat.elektryk2.krakow.pl, w szkole oraz bezpośrednio w internacie.  

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

rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu. 

8. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są: 

a. uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 

b. uczniowie kontynuujący zamieszkanie w internacie 

c. w miarę wolnych miejsc uczniowie innych publicznych szkół średnich 

zameldowani poza miejscem realizowania obowiązku nauki, 

d. w przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, 

rodzinnymi i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń 

posiadający zameldowanie w Krakowie. Decyzję o przyjęciu takiego ucznia 

podejmuje dyrektor szkoły na podstawie dostarczonych dokumentów.  

 

 

§2. 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 do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto oraz 

przestrzeganie Regulaminu Internatu. 

 

 

http://www.internat.elektryk2.krakow.pl/


§3. 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. Rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu. 

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

kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia. 

4. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora ZSE Nr 2  odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor ZSE Nr 2 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

 

 


