ZASADY NABORU DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz.910 ze zm.)
 Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i
centrów (Dz. U. 2019, poz. 1737)
 Uchwała nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowych burs
i internatów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich

rozstrzygnięcie nadzorcze WN-II.431.1.21.2019 Wojewody
Małopolskiego, stwierdzającego nieważność uchwały w części tj. w zakresie § 2 ust. 1 pkt
6 oraz § 2 ust. 2 pkt 6
Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (DZ. U. z 2020r. poz 530).
potwierdzenia



oraz

§1
1. Internat jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów uprawiających pływanie lub
kajakarstwo górskie.
2. O przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
może ubiegać się uczeń lub kandydat do oddziału mistrzostwa sportowego Liceum
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, którego miejscem stałego zamieszkania
jest inna miejscowość niż Gmina Kraków.
§2
1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodzica kandydata
lub na podstawie wniosku kandydata pełnoletniego.
2. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie szkoły lub drogą
elektroniczną w terminach:
a) wychowankowie internatu do 29 czerwca 2020r. składają podanie o przyjęcie do
internatu na kolejny rok szkolny,
b) kandydaci do klasy I liceum oraz uczniowie zainteresowani zamieszkaniem po raz
pierwszy składają podanie o przyjęcie do internatu do 22 czerwca 2020r.
3. Druk wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły w zakładce
„rekrutacja” lub w zakładce „internat”.
§3
1.

Ustala się następujące kryteria naborowe:
a) Klasa sportowa MM, M, I
5p

2.

3.
4.

5.
6.

1.

2.
3.

4.

b) Członek Kadry Narodowej
4p
c) Klasa sportowa II
3p
d) Klasa sportowa II 17/18 latków z wyprzedzeniem wiekowym dla 16-17 latków, co
najmniej II dla 18-19 latków (wyprzedzenie co najmniej 2letnie dla dz., co
najmniej roczne dla chł
2p
e) Start w finale MP lub Olimpiadzie Młodzieży
1p
f) Brak klasy sportowej wymaganej przez PZP do kształcenia w SMS lub klasa
sportowa odpowiadająca wiekowi zawodnika
0p
g) Odległość miejsca zamieszkania od internatu, brak komunikacji publicznej
umożliwiającej codzienny dojazd 1-2p
h) Opinia wychowawców internatu (dotyczy mieszkających w poprzednim roku) - 2p
Jeżeli kandydaci uzyskają jednakową ilość punktów, w przypadku wolnych miejsc, będą
brane pod uwagę dodatkowe kryteria naborowe, obowiązujące na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, zamieszczone w załączniku nr 1.
Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły, Komisja
Rekrutacyjna.
Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych
i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w dniu 19 sierpnia 2020r.
O przyjęciu do internatu decyduje liczba uzyskanych punktów, wg kryteriów punktowych.
Przyjmuje się zasadę proporcji w przyjęciu pływaków do kajakarzy jako stosunek 2:1, ze
względu na liczebność grup zawodników.
§4
W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata lub pełnoletni kandydat może
wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do internatu.
Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z
wnioskiem o uzasadnienie.
Rodzic/opiekun kandydata lub pełnoletni kandydat, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§5
1. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych
miejsc.
2. O przyjęciu ucznia do internatu w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor.

Załącznik nr 1
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania przyjmuje się kandydatów spełniających łącznie kryteria określone w
art.145 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r
poz. 59)
1.W przypadku kandydata niepełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą
2. W przypadku kandydata pełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
W/w. kryteriom przyznaje się jednakową wartość – 1 pkt.
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Dyrektor ZSOMS w Krakowie
Krzysztof Sobesto

