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REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO XXIV 

Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ 

EKONOMICZNO - OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

WE WROCŁAWIU w roku szkolnym 2022/2023 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

•  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 

poz. 60)  

•  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.)  

• Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. U. z dnia 29 marca 2017 r. 

poz. 671) w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego na 

podstawie art. 18 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

•  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania po-

stępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i pla-

cówek (Dz. U. poz. 610)  

• Uchwała Nr XXII/590/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2020r. 

• Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących we Wrocławiu; 

 

§1 

Internat przeznaczony jest dla uczniów i uczennic Liceum Ogólnokształcącego XXIV z Oddziałami Mi-

strzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących we Wrocławiu. 

W roku szkolnym 2022/2023 przewiduje się 22 miejsca dla uczniów oddziałów Mistrzostwa Sportowego 

w pływaniu oraz w piłce nożnej. 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zmiany ilości miejsc dla kandydatów z poszczególnych 

oddziałów. 

§2 

Terminy i zasady rekrutacji: 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO INTERNATU ZSE-O NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Internatu przez obecnych mies-

zkańców do koordynatora internatu ZSE-O, ul. Racławicka 101 

Od 1 czerwca 2022 r. do        20 

czerwca 2022 r.  do godz. 15.00 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do Internatu przez kandydatów w 

sekretariacie uczniowskim ZSE-O ul. Drukarska 50 Wrocław 

Od 17 maja 2022 r. do  

24 czerwca 2022 r. do godz.15:00 

3. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do zamieszkania w In-

ternacie w roku szkolnym 2022/2023 

22 lipca 2021r. do godz. 12:00 
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4. w przypadku rezygnacji przyjętych w I naborze i wolnych miejsc 

- przeprowadzenie postępowania uzupełniającego w II naborze z 

listy rezerwowej. 

Od 26 lipca 2022 r. do  

6 sierpnia 2022 r. do godz.15:00 

5. Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do Internatu w roku 

szkolnym 2022/2023 

10 sierpnia 2022 r. do godz. 
15.00 

6. Podpisywanie umów o korzystanie z miejsca i wyżywienia w In-

ternacie - w dniu zameldowania w Internacie 

31 sierpnia 2022 r. 

 

1.  Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do Internatu kieruje powołana przez    dyrektora 

szkoły Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest koordynator ds. Internatu. 

2. Mieszkańcy Internatu chcący kontynuować zamieszkanie w Internacie w roku szkolnym 2022/2023 

składają wniosek w terminie od 15 do 26 czerwca 2022 r. u koordynatora internatu ZSE-O lub skan 

podpisanego dokumentu drogą elektroniczną na adres: internat@edu.drukarska.net  

3. Aby wniosek mógł być rozpatrywany, muszą być spełnione podstawowe kryteria: czynne    uprawia-

nie sportu w oddziale mistrzostwa sportowego, systematyczne uczęszczanie na treningi, brak        prze-

ciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym.  

4.    Wniosek o przyjęcie do Internatu składa się do koordynatora internatu ZSE-O. 

5.   Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej szkoły  www.drukarska.net w zakładce  

       INTERNAT - rekrutacja lub w sekretariacie uczniowskim ZSE-O. 

6.  Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko dokumenty prawidłowo wypełnione i kompletne. 

 

§3 

Kryteria rekrutacji: 

 

1. Jeżeli liczba kandydatów będzie przekraczała liczbę wolnych miejsc, w postępowaniu               rekru-

tacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY MIASTA WROCŁAWIA PUNKTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

 wielodzietnosc rodziny kandydata 3 punkty 

OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

WE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO 

INTERNATU  

 niepełnosprawnosc kandydata  3 punkty 

niepełnosprawnosc jednego z rodziców kandydata  3 punkty 

niepełnosprawnosc obojga rodziców kandydata  3 punkty 

niepełnosprawnosc rodzeństwa kandydata  3 punkty 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  3 punkty 

objęcie kandydata piecza zastępczą  3 punkty 

przyjecie kandydata do oddziału mistrzostwa sportowego w szkole, 

której organem prowadzącym jest Miasto Wrocław  3 punkty 
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZONE 

PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY WE 

WROCŁAWIU LUB OSOBĘ PRZEZ 
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KRYTERIA PRZYJĘCIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY MIASTA WROCŁAWIA PUNKTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

 NIEGO UPOWAŻNIONĄ O 

PRZYJĘCIU DO SZKOŁY 

przyjecie kandydata do oddziału sportowego w szkole, której orga-

nem prowadzącym jest Miasto Wrocław  

 
2 punkty 

przyjecie kandydata do szkoły, której organem prowadzącym jest 

Miasto Wrocław  

 
1 punkty 

uzyskanie wysokiego wyniku próby sprawnosci fizycznej: 

a)  wynik 1 i 2 wsród kandydatów do danego oddziału 

b) wynik 3 i 4 wsród kandydatów do danego oddziału 

c) wynik 5 i 6 wsród kandydatów do danego oddziału 

 

 
3 punkty 

 
2 punkty 

 
1 punkt   

ZAŚWIADCZENIE KOMISJI 

REKRUTACYJNEJ 

w przypadku braku bezposredniego połaczenia komunikacyjnego 

miedzy miejscowoscia zamieszkania ucznia a Wrocławiem  1 punkt 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ 

PRAWNEGO OPIEKUNA ubieganie sie przez kandydata o przyjecie do internatu, w którym 

mieszka rodzenstwo rodzone, przyrodnie lub przybrane kandydata  1 punkt 

uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzajacym rok 

szkolny, na który ubiega sie o przyjęcie do internatu, swiadectwa 

ukonczenia szkoły lub swiadectwa szkolnego z wyróznieniem  

 

2 punkty 

KOPIE DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKU, POŚWIADCZONYCH ZA 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzajacym rok 

szkolny, na który ubiega sie o przyjecie do internatu, tytułu laureata 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przed-

miotowego o zasiegu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przepro-

wadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 

2 pkt 8 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty 

3 punkty          

 (w przypadku uzyska-

nia przez kandydata 

wiecej niz jednego 

osiagniecia punkty nie 

kumuluja sie);  

uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzajacym rok 

szkolny, na który ubiega sie o przyjecie do internatu, tytułu finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu wiedzy arty-

stycznej o zasiegu co najmniej wojewódzkim 

2 punkty          

 (w przypadku uzyskania 

przez kandydata wiecej 

niz jednego osiagniecia 

punkty nie kumuluja 

sie);  
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KRYTERIA PRZYJĘCIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY MIASTA WROCŁAWIA PUNKTY DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

zajecie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzajacym rok 

szkolny, na który ubiega sie o przyjecie do internatu, miejsca od 1 do 

5 indywidualnie lub grupowo w centralnych zawodach sportowych 

organizowanych przez polski zwiazek sportowy lub miedzynarodowy 

zwiazek sportowy własciwy dla danego sportu 

3 punkty          

 (w przypadku uzyska-

nia przez kandydata 

wiecej niz jednego 

osiagniecia punkty nie 

kumuluja sie);  

uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzajacym rok 

szkolny, na który ubiega sie o przyjecie do internatu co najmniej II 

klasy sportowej w swojej dyscyplinie sportu 
3 punkty 

uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzajacym rok 

szkolny, na który ubiega sie o przyjecie do internatu, stypendium 

zwiazanego z osiagnieciami w dziedzinie nauki, sportu i kultury, 

otrzymanego od organizacji, instytucji lub innego podmiotu udzie-

lajacego stypendia 

2 punkty 

RAZEM: 
50 punktów  

 

2. W przypadku ucznia ubiegającego się ponownie o miejsce w internacie, brane są pod uwagę     

    następujące kryteria: 

  a)  dotychczasowe nienaganne zachowanie – opinia koordynatora 

  b)  poziom sportowy wyrażony wymiernymi wskaźnikami (w przypadku kandydatów z równą ilością 

punktów) 

• wynik sportowy 

• klasa sportowa 

• pozycja na listach rankingowych 

• przynależność do kadr (wojewódzka, regionalna, narodowa) 

3.  Nagana dyrektora lub wicedyrektora uniemożliwia udział w rekrutacji. 

 

§4 

Ogłoszenie wyników: 

 

Informacje o przyjęciu ucznia do internatu zostaną wysłane drogą elektroniczną na podany we wniosku 

adres e - mail do 22 lipca 2022 r.  do godz. 14:00. 

 

§5 

Procedura odwoławcza: 

 

1. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opie-

kun kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do Dyrektora ZSE-O         odwołanie od roz-

strzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na uzasadnienie komisja ma 5 dni, po czym przysługuje odwołanie 

do Dyrektora Szkoły. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania.          

§6 

Zakwaterowanie: 
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1.  Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia danego roku          szkol-

nego. Przyjęcie do Internatu odbywa się wyłącznie w obecności rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Do zakwaterowania wymagane są następujące dokumenty dostępne w miejscu zakwaterowania: 

• umowa - podpisywana na miejscu w dwóch egzemplarzach 

• podpisane oświadczenia i zgody; 

3. Uczeń przeniesiony do oddziału ogólnego, musi opuścić Internat, nawet w przypadku, kiedy nadal 

jest uczniem ZSE-O (w przypadku braku miejsc). 

4. Uczeń, który złamał wewnętrzny regulamin internatu lub otrzymał naganę dyrektora – wicedyrek-

tora szkoły, zostanie z niego usunięty. 
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