Zasady rekrutacji do Internatu ZSB w Katowicach na rok szkolny
2015/2016
Rekrutacja młodzieży trwa od 13 maja do 30 sierpnia 2015r.
Podanie o przyjęcie do internatu składa się w następujących terminach:
 obecni wychowankowie internatu na kolejny rok szkolny do 26 czerwca 2015r.
 osoby wyrażające chęć zamieszkania w nowym roku szkolnym po raz pierwszy:
do 10 lipca – pierwszy termin
 do 24 sierpnia – drugi termin, jeżeli zostały wolne miejsca w internacie po
pierwszej rekrutacji
Podanie składa się u kierownika Internatu Zespołu Szkół Budowlanych, ul Techników 5,
lub pokój nr 1,7.
Podanie dostępne jest w administracji internatu, u wychowawców oraz portierni internatu.
Podania będą rozpatrywane do 10 lipca (pierwszy termin) i do 4 września (drugi termin).
Przy przyjęciu do internatu brane są pod uwagę następujące kryteria - pierwszeństwo
przyjęcia:
 Miejsce nauki wychowanka – w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie
Zespołu Szkół Budowlanych w Katowicach.
 Przewidywany okres zamieszkania w internacie – pierwszeństwo mają uczniowie
klas pierwszych.
 Odległość miejsca zamieszkania od szkoły – utrudniony dojazd do szkoły.
 Warunki materialne i życiowe – trudna sytuacja materialna, wychowankowie
domów dziecka, sieroty.
7. Informacje o przyjęciu ucznia do internatu można uzyskać telefonicznie pod numerem
32 256 63 88 lub osobiście, imienne listy przyjętych zostaną wywieszone
w internacie ZSB na tablicy ogłoszeń.
8. Zakwaterowanie wychowanków po dostarczeniu zaświadczenia ze szkoły, że jest
uczniem danej szkoły odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 tj.
31.08.2015r – od godz. 15.00. Przyjęcie do internatu odbywa się wyłącznie
w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Do zakwaterowania wymagane są następujące dokumenty:
 skrócony odpis aktu urodzenia, lub dowód osobisty
 potwierdzenie miejsca stałego zameldowania z Urzędu Gminy
 numer PESEL
 dowód wpłaty za Internat za miesiąc wrzesień 2015r. w wysokości około 492.64zł
(332.64zł wyżywienie + 160 zł zakwaterowanie).
Opłaty należy dokonać w dniu zakwaterowania w kasie Internatu.
10.W kolejnych miesiącach opłaty można dokonywać również przelewem bankowym na
konto: PKO BP w Katowicach; nr rachunku 73102023130000370205156791 z
dopiskiem przy tytule wpłaty: opłata za pobyt i wyżywienie w Internacie za miesiąc –
imię i nazwisko wychowanka.

