REGULAMIN REKRUTACJI
WYCHOWANKÓW DO INTERNATU ZSZ PBO SP. Z O.O.
W ZIELONEJ GÓRZE
I.

Kandydaci

1. O przyjęcie do Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o. mogą ubiegać się
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają:
• dzieci samotnych rodziców/opiekunów
• wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka,
rodzin zastępczych, sieroty i półsieroty
• dzieci niepełnosprawnych rodziców/opiekunów
• wychowankowie kontynuujący naukę, którzy w poprzednim
roku szkolnym mieszkali w placówce i złożyli deklarację
do kierownika internatu w terminie do 31maja
• uczniowie ZSZ PBO Sp. z o.o.
3. Mieszkańcy internatu oraz ich rodzice /opiekunowie/ zobowiązani
są zapoznać się z regulaminem Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o.
II.

Komisja rekrutacyjna

1. Decyzje o przyjęciu ucznia do Internatu ZSZ PBO Sp. z o.o.
podejmuje komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi kierownik
internatu oraz wychowawcy grup.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o miejsce
w placówce jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc
o przyjęciu decyduje kierownik internatu.

III. Zasady rekrutacji
1. Podstawą przyjęcia wychowanka do Internatu ZSZ PBO
Sp. z o.o. na dany rok szkolny jest złożenie kwestionariusza
u kierownika internatu lub w sekretariacie ZSZ PBO Sp. z o.o.
2. Druk kwestionariusza można pobrać w placówce lub ze strony
internetowej www.zszpbo.zgora.pl/internat
3. Kwestionariusz może złożyć uczeń lub rodzice/opiekunowie
4. Terminy rekrutacji:
• 10.07 - dla osób ubiegających się po raz pierwszy o miejsce
• 31.08 - rekrutacja w przypadków wolnych miejsc
5. W przypadku rezygnacji z miejsca w internacie przed
rozpoczęciem roku szkolnego należy zgłosić ten fakt do 25.08.
IV. Warunki przyjęcia dotychczasowych mieszkańców
1. Uczniowie mają prawo do miejsca w internacie w kolejnych
latach edukacji bez konieczności corocznej rekrutacji.
2. Na dalszy pobyt w placówce ma wpływ dotychczasowe
zachowanie i właściwy stosunek do obowiązków szkolnych.
3. Wychowanek, który mieszkając w placówce naruszył
obowiązujące zasady i nie wywiązywał się ze swoich
obowiązków może nie zostać przyjęty na kolejny rok szkolny
lub pozostać warunkowo.
O powyższej sytuacji zastają powiadomieni rodzice /opiekunowie/.
4. Uczniowie wyrażający chęć pozostania w placówce składają
deklaracje do 31 maja.

V . Odwołanie
1. Uczeń, który otrzymał decyzję odmowną w sprawie przyjęcia do
internatu ma możliwość zwrócić się do kierownika internatu
o ponowne rozpatrzenie jego sprawy.
2. Decyzja kierownika internatu jest ostateczna.
VI. Zakwaterowanie i wyżywienie
1. Koszt zakwaterowania i wyżywienia w internacie reguluje
zarządzenie Dyrektora ZSZ PBO Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
2. Opłatę za wyżywienie i eksploatację należy regulować
do 15-tego każdego miesiąca. Odpłatność za pobyt w okresie ferii
zimowych jest proporcjonalnie mniejsza.
3. Każdy mieszkaniec internatu jest zobowiązany do korzystania
z wyżywienia.
4. W sprawach wychowawczych wskazane jest, aby rodzice
/opiekunowie/

kontaktowali

się

z

wychowawcą

grupy

co najmniej raz na semestr.
5. W weekendy oraz w czasie wolnym od nauki internat może
przeprowadzać dodatkowe kwaterowania. W sytuacji takiego
wynajmu wychowanek zobowiązany jest do opuszczenia pokoju.
6. W przypadku rezygnacji z miejsca w internacie:
• Opłata eksploatacyjna obowiązuje do końca miesiąca,
w którym nastąpiła rezygnacja
• Opłata za wyżywienie obowiązuje do dnia zgłoszenia
rezygnacji z miejsca.

