Procedura przyjmowania młodzieży do Internatu

1. Każdy uczeń ZCE ma prawo do zamieszkania w internacie ZCE.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
a) wychowankom domów dziecka oraz rodzin zastępczych,
b) dzieciom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się
w szczególnie trudnych warunkach,
c) uczniom i studentom, którzy mieszkali w internacie w roku
poprzednim,

o

ile

nie

otrzymali

kar

określonych

w

Regulaminie Mieszkańca Internatu.
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych do internatu może być
przyjęty uczeń mieszkający w Szczecinie. Decyzję w tej sprawie
podejmuje z-ca dyr. ds. SM.
4. Uczeń starający się o miejsce w internacie w terminie do 31 maja
składa:
• podanie i oświadczenie

(załączniki znajdują się na stronie

http://www.zce.szczecin.pl/internat1/dokumenty.php).
Dokumenty
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lub bezpośrednio do kierownika internatu.
5. Decyzję
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komisja

rekrutacyjno-kwalifikacyjna, której przewodniczy kierownik Internatu
a w przypadku, gdy nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej
Internatu.
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6. Z-ca dyr. ZCE ds. SM może odstąpić od powołania komisji, jeżeli
liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Internatu jest
mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje
Internat.
7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do Internatu z-ca dyr. ZCE ds. SM
powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
8. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, od 2 do 5 lipca rozpatruje
podania skierowane do dyrektora ZCE.
9. Lista osób zakwalifikowanych przez komisję jest składana do 8
lipca do z-cy dyr. ds. SM i po zatwierdzeniu jest wywieszana na
tablicach ogłoszeń oraz udostępniona na stronie internetowej oraz
w sekretariacie ZCE.
10.Osoby nieprzyjęte do internatu mają prawo do złożenia odwołania od decyzji
do dyrektora ZCE w terminie 3 dni od ogłoszenia naboru. Decyzja dyrektora
jest ostateczna.
11. Przyjęcia nowego wychowanka dokonuje kierownik internatu lub
wychowawca

dyżurny.

Obowiązuje

przeprowadzenie

rozmowy

informacyjnej , a wychowanek lub jego rodzice zobowiązani są do
złożenia:
a) podania
b) oświadczenia
c) zaświadczenia o przyjęciu do szkoły
d)mieszkańcy internatu po złożeniu deklaracji mają możliwość skorzystania

z opieki medycznej oferowanej przez przychodnię „Porta Medyk” lub inną
wybraną indywidualnie.
12. Przyjęcie wychowanka do grupy wychowawczej odbywa się w obecności
wychowawcy dyżurnego. Wychowanek otrzymuje klucz od pokoju oraz
uzyskuje podstawowe informacje organizacyjne.
13. Wychowawca

grupy

zapoznaje

i zachowania w internacie
internatu.
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z
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zgodnie z Regulaminem mieszkańca

