Regulamin
rekrutacji uczniów do Internatu II Liceum Ogólnokształcącego
w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r. poz. 996).
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60, art. 107, art. 145).
 Statut ZSO nr 2 w Gorzowie Wlkp.
 Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr LVIII/722/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
§1
 Rekrutacja do Internatu II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na podstawie złożonych wniosków dotyczących
kontynuowania pobytu w internacie (dla uczniów kl. II i III) oraz wniosków o przyjęcie
do internatu złożonych przez kandydatów (wniosek do pobrania ze strony internetowej
szkoły , zakładka Internat, zasady rekrutacji)
 Do Internatu II Liceum Ogólnokształcącego w pierwszej kolejności przyjmowani
są uczniowie II LO mieszkający poza Gorzowem Wlkp. mający utrudniony dojazd do
szkoły.
 Warunkiem przyjęcia ucznia do internatu jest uzyskanie określonej liczby punktów, na
którą składają się pkt otrzymane w procesie rekrutacyjnym zarówno w szkole
jak i internacie (zał. 1).
 W przypadku wolnych miejsc w Internacie mogą być przyjmowani uczniowie innych
gorzowskich
szkół
ponadgimnazjalnych
i
ponadpodstawowych
zgodnie
z określonym kryterium postępowania rekrutacyjnego (zał.1).
§2
 Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje komisja rekrutacyjna
w skład, której wchodzi: Kierownik Internatu, nauczyciel-wychowawca, przedstawiciel
rodziców oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu.
 Lista przyjętych do placówki dostępna będzie w II LO 21 sierpnia br.
 Wszyscy uczniowie, którzy zostaną przyjęci do Internatu zostaną
o tym poinformowani pisemnie.
 Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora II LO.

Kryteria

naboru młodzieży do Internatu II Liceum Ogólnokształcącego
w Gorzowie Wlkp.
Lp.
1)

Kryterium
Kandydat uczy się lub został przyjęty
do
klasy
pierwszej
szkoły
prowadzonej przez Miasto Gorzów
Wlkp.

Liczba
punktów
-

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium
Potwierdzenie dyrektora szkoły,
do której kandydat uczęszcza lub
został przyjęty na wniosku
o przyjęcie do placówki;

Kandydat z rodziny wielodzietnej,
wychowującej troje lub więcej dzieci

5

Oświadczenie
pełnoletniego,
kandydata
oświadczenie
opiekuna;

3)

Kandydat, którego jedno lub dwoje
rodziców jest niepełnosprawne

5

Orzeczenie o niepełnosprawności;

4)

Kandydat samotnie
przez matkę lub ojca

5

5)

Kandydat objęty pieczą zastępczą

5

6)

Kandydat,
którego
rodzeństwo
ma orzeczenie o niepełnosprawności

3

Oświadczenie
kandydata
pełnoletniego, a w przypadku
kandydata
niepełnoletniego
oświadczenie
rodzica/prawnego
opiekuna;
Kopia dokumentów poświadczona
za
zgodność
z
oryginałem
poświadczona przez opiekunów
prawnych;
Orzeczenie o niepełnosprawności;

7)

Rodzeństwo kandydata w roku
szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja, będzie nadal zamieszkiwać
w placówce

3

8)

Osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu,
wymienione
na
świadectwie

5

2)

wychowywany

kandydata
a w przypadku
niepełnoletniego
rodzica/prawnego

Oświadczenie
kandydata
pełnoletniego, a w przypadku
kandydata
niepełnoletniego
oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna
o
zamieszkiwaniu
rodzeństwa
w internacie oraz potwierdzenie z
placówki na podstawie ewidencji;
Ostatnie
świadectwo
szkolne
kandydata (oryginał, notarialnie
poświadczona kopia lub kopia
poświadczona za zgodność z
oryginałem przez dyrektora szkoły,
który wydał świadectwo);

9)

Kandydat
uczęszcza
na
zajęcia
dodatkowe możliwe do realizacji tylko
w Gorzowie Wlkp.

5

Zaświadczenie
z
organizującej zajęcia.

instytucji

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów należy złożyć razem z podaniem.

