Zasady rekrutacji do internatu Zespołu Szkół Technicznych w Olecku
Podstawa prawna:
- Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 oraz Dz.U. z
2020 r. poz. 374).
- Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 2
- Statut Technikum nr 2
I Tryb postępowania
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą działającą w ramach Zespołu Szkół
Technicznych w Olecku, w której zamieszkiwać mogą uczniowie pobierający naukę poza
miejscem stałego zamieszkania.
Do internatu mogą być przyjmowani także uczniowie innych szkół, których organem
prowadzącym jest Powiat Olecki.
Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.
Miejsce w internacie przyznaje się na dany rok szkolny.
Postępowanie rekrutacyjne trwa od 1 czerwca do 15 sierpnia.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w stosunku do kandydata w oparciu
o złożone podanie o przyjęcie do internatu.
Wychowankowie internatu, którzy chcą kontynuować zamieszkanie w internacie składają
podania o przyjęcie do 20 czerwca.
Stan zdrowia ucznia ubiegającego się o przyjęcie do internatu powinien umożliwiać jego
samodzielne funkcjonowanie.
O przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego decyduje Kierownik Internatu
w porozumieniu i z akceptacją Dyrektor ZST w Olecku.

II Termin składania podań
Uczniowie starający się o przyjęcie do internatu składają: podanie o przyjęcie do internatu
(dokument dostępny w sekretariacie szkoły, internacie lub do pobrania na stronie internetowej
ZST Olecko)
Podania o przyjęcie do internatu należy składać do Kierownika Internatu:
19- 400 Olecko, ul. Zamkowa 4 (tel. 87 520 15 83) lub w sekretariacie szkoły do 15 sierpnia
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do zamieszkania w internacie– 20 sierpnia na
tablicy ogłoszeń w budynku internatu.
III Zakwaterowanie ucznia w internacie.
1. Zakwaterowanie uczniów odbywa się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku
szkolnego (internat czynny od godz. 14.00).
2. Uczniowie klas pierwszych oraz uczniowie niepełnoletni stawiający się pierwszy raz do
zamieszkania w internacie mają obowiązek zgłosić się z rodzicami lub opiekunami
prawnymi.

3. Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest terminowe regulowanie opłat za
korzystanie z internatu, przelewem na podany rachunek bankowy oraz przestrzeganie
Regulaminu Internatu.

