
ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANKÓW DO INTERNATU ZSE-M W N.SĄCZU 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1.Zasady rekrutacji do Internatu ZSE-M w Nowym Sączu na rok szkolny 2019/2020 zostały 
opracowane na podstawie Zarządzenia NR 4/2010 Dyrektora ZSE-M.
2.Internat jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie młodzieży ZSE-M pobierającej 
naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
3.Listę Kandydatów do internatu ustala się na podstawie sumy punktów:
a) maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia przez kandydata do internatu została 
ustalona na 7 pkt.
b) kryteria przyjmowania wychowanków do Internatu ZSE-M w N. Sączu oraz wartość 
punktowa poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2019/2020:

Kryterium Wartość kryterium w 
punktach

zachowanie wzorowe w ostatnim roku nauki (kserokopia 
świadectwa)

1 pkt

nienaganna postawa w Internacie  ZSE-M w poprzednim roku 
szkolnym   (jeżeli kandydat tam mieszkał)

1 pkt

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(oświadczenie rodzica)

1 pkt

wielodzietność rodziny kandydata (co najmniej troje dzieci) 1 pkt
odległość z domu do szkoły podana w km lub ilość przesiadek
- od 20 km do 30 km lub  jedna przesiadka
- powyżej 30 km lub więcej niż jedna przesiadka

1 pkt
2 pkt

4.Składanie podań w terminie od 3. czerwca 2019 r. do zakończenia rekrutacji do klas 
pierwszych - u Kierownika Internatu, u Wychowawców, w administracji internatu. 16. lipca 
2019 r. zostanie wywieszona wstępna lista uczniów przyjętych do internatu.

Druki podań dostępne na stronie www.zsem.edu.pl (zakładka Internat-rekrutacja).

5.O przyjęcie do internatu mogą starać się (w miarę wolnych miejsc) w sytuacjach 
wyjątkowych uczniowie i uczennice innych szkół ponadgimnazjalnych z terenu Nowego 
Sącza; niezbędnym wymogiem formalnym jest co najmniej bardzo dobra ocena z 
zachowania w ostatnim roku nauki.

6.Dodatkowy termin rekrutacji od 19 sierpnia 2019 r. do 29  sierpnia 2019 r. Posiedzenie 
komisji rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. i zakończone zostanie 
ogłoszeniem listy przyjętych do Internatu ZSE-M na rok szkolny 2019/2020. Lista będzie 
wywieszona w budynku internatu oraz  zamieszczona na stronie internetowej ZSE-M w 
zakładce Internat.  

Szkolna komisja rekrutacyjna: 1. Bogumiła Kapturkiewicz.– kierownik internatu

2. Małgorzata Adamek - wychowawca internatu

3. Ireneusz Stelmach – wychowawca interna




