Kryteria naboru
do Internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP
w Białymstoku

I. Warunek

Liczba
punktów

1

Kandydat jest uczniem ZSR CKP w Białymstoku

-

2

Kandydat jest uczniem innej szkoły ponadgimnazjalnej i
pobiera naukę poza miejscem zamieszkania

-

Uwagi

II. Kryteria główne
1

Kandydat jest uczniem klasy sportowej i aktywnie uczestniczy
w treningach

10

2

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub
więcej dzieci

10

3

Kandydat z placówki opiekuńczo -wychowawczej

10

4

Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest
niepełnosprawne

10

5

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną
niepełnosprawność

10

6

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca

10

7

Kandydat objęty pieczą zastępczą

10

8

Wychowanek mieszkający w poprzednim roku w internacie,
jeżeli nie otrzymał upomnień i nagan za nieodpowiednie
zachowanie

10-0

9

Ocena ze sprawowania na świadectwie gimnazjalnym
(WZOROWA-10 p, BARDZO DOBRA -8 p, DOBRA -6 p,
POPRAWNA -4 p, NIEODPOWIEDNA – 0 p

10-0

III. Kryteria dodatkowe
1

Kandydat jest uczniem klasy I

10

2

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły , tj. odległość
szkoły od miejsca zamieszkania lub/i brak środków
komunikacji publicznej

5

3

Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie

5

Tabela 1. Podane punkty w I i II kryterium sumują się. Kandydat może uzyskać maksymalnie 110
punktów.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, które należy
złożyć razem z Wnioskiem o przyjęcie do internatu
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
KRYTERIÓW

KRYTERIA NABORU:
Kandydat klasy sportowej aktywnie
uczestniczący w treningach.

Oświadczenie potwierdzone podpisem trenera lub Dyr. ds. sportu –
Wniosek punkt IV

Kandydat z rodziny wielodzietnej

Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. Oświadczenie – Wniosek
punkt V

Kandydat, którego jedno z rodziców
(matka lub ojciec) jest niepełnosprawne
Kandydat obojga rodziców
niepełnosprawnych
Kandydat, którego rodzeństwo ma
orzeczoną niepełnosprawność lub
znaczny bądź umiarkowany stopień
niepełnosprawności (powyżej 16 roku
życia)

Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych , wobec
których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych
przepisów.
Orzeczenie w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Orzeczenie w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka
przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
Kandydat samotnie wychowywany przez orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną.
matkę lub ojca
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem –
Wniosek punkt VI
Kandydat objęty pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie w
postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Kandydat, który ma trudności z
dojazdem do szkoły:
Oświadczenie – Wniosek punkt VII
a) odległość szkoły od miejsca
zamieszkania,
b) brak środków komunikacji publicznej Oświadczenie – Wniosek punkt VII
Kandydat, którego rodzeństwo mieszka
w internacie

Oświadczenie – Wniosek punkt VIII

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów należy złożyć razem z wnioskiem o przyjęcie do
internatu i dołączyć zdjęcie.
Uczeń przyjęty do internatu w dniu zakwaterowania musi posiadać:
–

Podpisane oświadczenie wychowanka i rodzica/opiekuna prawnego (do pobrania na stronie
szkoły w zakładce internat lub u wychowawców)

–

Dowód wpłaty (wyżywienie + opłata za zakwaterowanie)

–

Własną pościel (poszwa, poszewka, prześcieradło, koc)

–

Piżamę, szlafrok, kapcie, klapki.

–

Przybory toaletowe, ręczniki

Wskazana jest przy kwaterowaniu obecność przynajmniej jednego rodzica/opiekuna
prawnego. Wpłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy regulować w księgowości Zespołu
Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku lub na konto.

