
Terminy i  zasady rekrutacji do Internatu 

Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku  

– rok szkolny 2017/2018 

 

I. Informacje dotyczące składania wniosków: 

 

1. Do 22 maja br. wnioski składają obecni wychowankowie, chcący zamieszkać  

w internacie w kolejnym roku szkolnym. 

2. Od 22 maja do 19 czerwca wnioski składają uczniowie chcący zamieszkać w internacie 

w roku szkolnym 2017/2018 (wpłata kaucji wraz ze złożeniem wniosku). 

3. Od 23 czerwca do 29 czerwca wnioski mogą złożyć uczniowie chcący zamieszkać  

w internacie na nowy rok szkolny, a nie uczynili tego w pierwszym terminie (wpłata kaucji 

wraz ze złożeniem wniosku). 

4. Wnioski złożone w terminie wskazanym w punkcie 3 będą rozpatrywane w miarę 

posiadania wolnych miejsc w placówce. 

5. Wnioski składać należy w sekretariacie Zespołu Szkół Katolickich lub pokoju 

wychowawców internatu. 

6. Podanie do wiadomości listy osób przyjętych do internatu na rok szkolny 2017/2018 

nastąpi: 

 dla obecnych wychowanków:  do 9 czerwca 2017r. 

 dla nowoprzyjętych wychowanków: 

 wstępna lista przyjętych: 5 lipca 2017r. godz. 14.00, 

 ostateczna lista przyjętych do internatu:  7 lipca 2017 r. godz. 14.00 

 

7. Uczniowie ubiegający się o zakwaterowanie w internacie a przyjęci do placówki   

w procesie rekrutacyjnym,  zobowiązani są uiścić kaucję  w wysokości 150 zł. 

Kaucja zwrócona zostanie poprzez pomniejszenie czesnego w ostatnim roku pobytu 

wychowanka w placówce.  

Wyżej wymieniona kwota nie zostanie zwrócona w przypadku gdy: 

a) wychowanek opuści placówkę w trakcie trwania roku szkolnego, 

b) dokona zniszczeń w mieniu internatu. 

 



8. Wnioski o przyjęcie do internatu można pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół 

Katolickich /Internat - Rekrutacja/ 

9. Przydział pokojów mieszkalnych w internacie zostanie podany do wiadomości 

zainteresowanych - do  29 sierpnia 2017 r. 

10. Dodatkowych informacji na temat rekrutacji i funkcjonowania placówki udzielają 

wychowawcy i kierownik: 

 do końca bieżącego roku szkolnego w godz.: 08.00 – 15.00,  

 w okresie wakacji do 7 lipca i od 28 sierpnia w godz.: 09.00 – 14.00. 

 

II. Zasady rekrutacji: 

 

1. WYCIĄG Z REGULAMINU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH 

im. ks. JANA DŁUGOSZA WE WŁOCŁAWKU 

(…) 

§ 3. 1. 1. Wychowankami internatu mogą być uczniowie, dla których Miasto Włocławek 

nie jest miejscem ich stałego zamieszkania. 

2. Wychowanek internatu korzysta z wyżywienia zorganizowanego w Zespole Szkół. 

§ 4. 1. Do internatu przyjmuje się ucznia na wniosek złożony przez rodziców ucznia 

albo samego ucznia, w przypadku jego pełnoletności. 

2. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie Zespołu Szkół. 

3. Analizy wniosków i ich zaopiniowania dokonuje kierownik internatu. 

4. Jeżeli liczba złożonych wniosków jest większa od liczby miejsc w internacie, 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Dyrektora Komisja 

rekrutacyjna. 

6. Komisja rekrutacyjna, przeprowadzając postępowanie, bierze pod uwagę: 

1) odległość miejsca zamieszkania od szkoły i warunki dojazdu; 

2) czasookres zamierzonego korzystania z internatu; 

3) stan zdrowia ucznia; 

4) wyniki na świadectwie; 



5) inne przesłanki, w tym zdarzenia losowe, mogące mieć wpływ na przyjęcie do internatu. 

7. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje: 

1) wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, 

2) dzieciom samotnych matek i ojców, 

3) dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

materialnej oraz rodzin zagrożonych patologią, 

4) uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal odpowiadają 

ustalonym kryteriom. 

8. Z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja rekrutacyjna sporządza 

protokół. 

§ 5. 1. Uczeń przyjęty do internatu, zwany dalej wychowankiem, zobowiązany jest 

przed zamieszkaniem w internacie do wniesienia kaucji w wysokości trzykrotnej 

miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w internacie. Kaucja ma charakter gwarancyjny na 

wypadek dokonania przez wychowanka szkody w mieniu internatu. Jeżeli wychowanek 

szkody nie wyrządzi, kaucja podlega zaliczeniu na poczet ostatniej miesięcznej opłaty za 

pobyt w Internacie albo zwrotowi przy opuszczaniu internatu. 

2. Dyrektor w uzasadnionych szczególnych przypadkach może zwolnić wychowanka  

z wniesienia kaucji. 

§ 6. Informacje o możliwości przyjęcia do internatu, liczbie miejsc w nim oraz  

o zasadach i terminach rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości wraz z informacjami 

w sprawie rekrutacji do Zespołu Szkół. 

 

2. WYCIĄG z USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (…)  

Dz.U. 2017 poz. 59 

 

  

Art. 145. 1. W odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;  

2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 2;  



3) kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 

najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych.  

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. 

Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się. 

 3. Organ prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 1, przyznaje każdemu kryterium, o 

którym mowa w ust. 1, określoną liczbę punktów, przy czym kryteria, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 2, mają jednakową wartość, a każdemu kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 

3 i ust. 2, nie może być przyznana liczba punktów wyższa niż najniższa liczba punktów 

przyznana za jedno z kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Organ prowadzący 

określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

Spełnianie kryterium, o którym mowa w ust. 2, jest potwierdzane oświadczeniem rodzica 

kandydata.  

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka, 

o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

 

KONTAKT: 

 Kierownik Internatu  
o tel. 518 014 806 
o e-mail: kierownik.internat@zskdlugosz.pl 

 Wychowawcy Internatu:  
o tel. 518 014 806 
o e-mail: internat@zskdlugosz.pl 
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