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                                                                               Załącznik nr 1  

 Rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół nr 3 

im. Jana  III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2022/2023 

  

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW 

I KANDYDATÓW DO INTERNATU  

  

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2022/2023 odbywa się na podstawie złożonych Deklaracji  
dotyczących  kontynuowania  pobytu  w  internacie i  Wniosków o przyjęcie do 
internatu (do pobrania na www.loszczytno.edu.pl w zakładce internat lub w biurze 

internatu). 

2. Deklarację lub Wniosek o przyjęcie do internatu można składać w biurze Internatu ZS nr 3 

ul. Lanca 10 wg podanego poniżej terminarza rekrutacji. 

3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. W pierwszej kolejności 

przyjmowani są uczniowie szkoły, oraz wychowankowie, którzy kontynuują naukę i pobyt w 

internacie oraz uzyskali pozytywną opinię Zespołu Wychowawców. W przypadku wolnych 

miejsc w internacie mogą być przyjmowani uczniowie innych szczycieńskich szkół . 

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

mają zastosowanie kryteria główne . Ilość punktów sumuje się i ich liczba decyduje o 

przyjęciu kandydata do internatu, w przypadku równorzędnych wyników decyduje kolejność 

wpływu wniosków. 

5. Do internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji w szkole . 

6. W kolejnych latach składa się jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w 

internacie.  

7. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje Dyrektor  Zespołu Szkół nr 3 na 

wniosek Komisji Rekrutacyjnej, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu. 

8.Od decyzji istnieje możliwość odwołania na piśmie do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni 

od opublikowania listy uczniów przyjętych. 

9.Osoba przyjęta do internatu, która podjęła decyzję o rezygnacji, proszona jest o niezwłoczne 

poinformowanie o tym fakcie internat. 

10.Każdy mieszkaniec internatu ma obowiązek korzystać z całodziennego wyżywienia w 

stołówce.                                                                                                                           

11.Koszt zakwaterowania i wyżywienia w internacie reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły. 

12.Internat sprawuje opiekę nad wychowankami od godz.16,00 w niedzielę do godz. 18,00 w 

piątek. 

13.Inne sprawy reguluje Regulamin Internatu. 

14.Kontakt z Internatem Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie przy ul. J. Lanca 10 osobisty lub 

telefoniczny pod nr 89 6242820 lub kom.530428656, oraz e-mail: 
internat@loszczytno.edu.pl 
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Terminarz rekrutacji: 

 
Do 31 maja 2022 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie (druk -

 Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie). 

16 maja –21 czerwiec 2022 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu (druk - 

Wniosek o przyjęcie do internatu). 

Do 23  czerwcaca 2022r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do 

internatu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów. 

 22 czerwca 2022r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do internatu. 

26 lipca 2022r. do godz. 12.00 – potwierdzanie warunku  przyjęcia do szkoły na podstawie  

list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szczycieńskich szkół. 

26 lipca 2022r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych  do 

internatu wywieszane są w placówce i umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół     

nr 3 w Szczytnie w zakładce internat. 

 

 

 

 

Kryteria naboru do Internatu ZS nr 3  Szczytnie 

 
 

I. Warunek Dokumenty 
potwierdzające 
spełnienie 
kryteriów 

Liczba 
punktów 

1 Kandydat jest uczniem ZS nr 3 pobiera naukę poza 

miejscem zamieszkania 

Potwierdzenie 

przyjęcia do 

szkoły – 

zaświadczenie ze 

szkoły.  

- 

2 Kandydat jest uczniem innej szkoły i pobiera naukę poza 

miejscem zamieszkania 

Potwierdzenie 

przyjęcia do 

szkoły –  

zaświadczenie ze 

szkoły.  

- 

    II. Kryteria główne(I etap postępowania rekrutacyjnego) 
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1 Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub 

więcej dzieci 

Oświadczenie  - 

wniosek 

10 

2 Kandydat, którego jedno lub dwoje rodziców jest 

niepełnosprawne 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

w postaci kopii 

poświadczonej za 

zgodność z 

oryginałem przez 

rodziców / 

opiekunów 

prawnych 

10 

3 Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną 

niepełnosprawność 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

w postaci kopii 

poświadczonej za 

zgodność z 

oryginałem przez 

rodziców/ 

opiekunów 
 

10 

4 Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca Oświadczenie  - 

wniosek 

10 

5 Kandydat objęty pieczą zastępczą Kopia dokumentu 

poświadczona za 

zgodność z 

oryginałem przez 

rodziców/ 

opiekunów 

prawnych 

10 

Tabela 1. Podane punkty w II  kryterium sumują się. Kandydat może uzyskać maksymalnie 

50 punktów. 

 Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów należy złożyć razem z wnioskiem o 

przyjęcie do internatu. 

Do pobrania:  

1) Wniosek o przyjęcie do internatu  

 2) Deklaracje dotycząca kontynuowania pobytu w internacie 

3) Oświadczenia wychowanka i rodzica /opiekuna 
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Uczeń przyjęty do internatu w dniu zakwaterowania musi posiadać: 

• Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia z potwierdzonym adresem 

zameldowania przez Urząd Gminy lub Miasta i numerem PESEL w celu 

meldunkowym. 

• Podpisane oświadczenia wychowanka i rodzica/opiekuna (do pobrania na stronie 

szkoły w zakładce internat lub u wychowawców) 

• Własną pościel (poszwa, poszewka, prześcieradło ) 

• Piżamę, kapcie, klapki 

• Przybory toaletowe, ręczniki 

Wskazana jest przy kwaterowaniu obecność przynajmniej jednego z rodziców / 
opiekunów prawnych. 

Wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie należy regulować w księgowości ZS nr 3 lub na 
konto : 
BS Szczytno 31 8838 0005 2001 0000 1531 0002  w terminie do 15 każdego miesiąca ! 
 
Kontakt z Internatem Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie przy ul. J. Lanca 10 osobisty lub 

telefoniczny pod nr 89 6242820 lub 530428656, oraz e-mail: internat@loszczytno.edu.pl 
 
 
 
 

 


