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REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU 

CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZCZECINIE 

PRZY UL. K. TWARDOWSKIEGO 12 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082), 
• Uchwala nr XVI/547/20 Rady Miasta z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego na wolne miejsca w placówkach zapewniających opiekę  
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im 
określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów 

potwierdzających ich spełnienie. 

 

§1 

Zasady rekrutacji 

1. Nabór w roku szkolnym 2022/2023 do Internatu Centrum Mistrzostwa 
Sportowego (CMS) odbędzie się  drogą elektroniczną. Dokumenty, w tym 

wniosek o przyjęcie do internatu będzie można pobrać na stronie: 
https://nabor.pcss.pl/szczecin/. Dokumenty należy przesłać elektronicznie 

za pośrednictwem systemu naborowego, a ich oryginały  złożyć w placówce 
inetrnatu w dniu zakwaterowania. 

2. Kontakt do internatu: tel. 579 942 613, adres email:  

internat@cmsmazurska.pl. Kandydatów obowiązuje harmonogram naboru 
do burs i internatów na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 1. 

3. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
przyjęcia do internatu CMS, rodzice/opiekunowie prawni kandydata,                        
w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji, składają drogą 

elektroniczną za pośrednictwem systemu naborowego deklaracji woli 
zamieszkania w internacie (załącznik nr 4). 

4. W internacie w pierwszej kolejności mogą zamieszkać uczniowie CMS. 
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana  

przez Dyrektora CMS. 

6. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób 
przyjętych i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Centrum Mistrzostwa Sportowego oraz Internatu Centrum Mistrzostwa 
Sportowego w Szczecinie w terminie zgodnym z harmonogramem 
rekrutacji. 

7. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
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systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego będą 

przekazywane bezpośrednio rodzicom/opiekunom prawnym 
kandydatów telefonicznie lub e-mailem. 

8. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania. 
Procedura odwołania została opisana w §4 Regulaminu. 

9. 0 kolejności przyjęcia do internatu decyduje liczba uzyskanych 

punktów, wg kryteriów punktowych (załącznik nr 2) oraz w razie 
konieczności zastosowanie kryteriów dodatkowych (§3 Regulaminu). 

 

§2 

Kryteria naboru 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydata stosuje się kryteria 
naborów do internatów w roku szkolnym 2022/2023 (załącznik nr 2) oraz 
kryteria obowiązujące w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

na wolne miejsca w internatach przy szkołach prowadzonych przez Miasto 
Szczecin (Uchwala nr XVI/547/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 

2020r.) - załącznik 3. 
2. Kandydat spełniający kryteria określone w załączniku nr 2  powinien 

potwierdzić je odpowiednimi dokumentami (załącznik nr 2, kolumna: 

dokument potwierdzające spełnienie kryterium). 
3. Niezbędne załączniki znajdują się na stronie https://nabor.pcss.p oraz 

na stronie internetowej szkoły http://cmsmazurska.pl/ w zakładce 
REKRUTACJA. 

 

§3 

Kryteria dodatkowe naboru związane ze specyfiką programową Centrum 

Mistrzostwa Sportowego 

Z uwagi na specyfikę szkoły, w celu zapewnienia wysokiej jakości pracy 
dydaktyczno  treningowej oraz opiekuńczo - wychowawczej, przy 

kwalifikowaniu do internatu zostaną uwzględnione w razie konieczności 
kryteria dodatkowe: 

• opinia dotycząca poziomu sportowego w danej dyscyplinie sportowej, 
opracowana przez trenerów i koordynatorów poszczególnych dyscyplin, 

• informacja na temat dewastacji mienia, kar, nagan i uwag dotyczących 
wychowanków zamieszkujących w internacie w poprzednim roku 

szkolnym, 
• zaległości lub nieterminowe i nieregularne dokonywanie opłat za 

internat w poprzednim roku szkolnym u wychowanków 

zamieszkujących w internacie w poprzednim roku szkolnym. 
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§4 

Procedura odwoławcza 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyję tych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun kandydata może 
wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu. 
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia 

wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie. 
3. Rodzic / opiekun kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia może wnieść do Dyrektora CMS odwołanie od 

rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 
4. Dyrektor  CMS rozpatruje  odwołanie  od rozstrzygnięcia  Komisji 

Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

§5 

Nabór uzupełniający 

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego do Internatu, Dyrektor 
CMS będzie dysponował wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone 

postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. 

§6 

Ochrona danych osobowych 

Administratorem danych osobowych kandydata, jego rodziców/opiekunów 
prawnych w trakcie rekrutacji oraz w przypadku pozytywnego zakończenia 

jest Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40, 
tel. 91 488 52 88, e-mail sekretariat@cmsmazurska.pl . Dokładne informacje 
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli 

informacyjnej dostępnej w załączniku nr 5 do regulaminu, w siedzibie szkoły                            
i internatu oraz na stronie CMS pod adresem: http://cmsmazurska.pl/ochrona-

danych-osobowych.html. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 - Harmonogram naboru do burs i internatów na rok szkolny 

2022/2023. 

Załącznik nr 2 - Kryteria naboru do bursy i internatów na rok szkolny 2022/2023. 

Załącznik nr 3 - UCHWAŁA NR XVI/547/20 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia                      
9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w placówkach 
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania 

im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów 
potwierdzających ich spełnienie. 

Załącznik nr 4 – Deklaracja potwierdzenia woli zamieszkania w Internacie CMS                 

w roku szkolnym 2022/2023. 

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dla kandydatów i ich rodziców – proces 
rekrutacji, kandydaci do szkoły. 

Załącznik nr 6 – Zasady i procedura rekrutacji elektronicznej do bursy                              

i internatów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin na rok 
szkolny 2022/2023. 

Załącznik nr 7 - Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do 
bursy internatu. 

Załącznik nr 8 – Wzór / Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 


