
                                                                                                                                                   Załącznik nr 1  do Zarządzenia  nr 2 /2018 

                                                                                                                                                               Dyrektora I.M . w Starym Sączu 

                                                                                                                                                                z dnia  16.03.2018r. 

ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANKÓW 

DO INTERNATU MIĘDZYSZKOLNEGO W STARYM SĄCZU  

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

§ 1 

Zasady rekrutacji do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu (zwanego dalej internatem) na rok 
szkolny 2018/2019 zostały  opracowane na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo 
Oświatowe (Dz.U. z 2017r poz.59 i 949) oraz Zarządzenie Dyrektora Internatu Międzyszkolnego w 
Starym Sączu Nr 3 i 4  z dnia 16.03.2018 r.  

§ 2 

Internat jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie młodzieży pobierającej naukę poza 
miejscem stałego zamieszkania. 

      § 3 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu została powołana 
komisja rekrutacyjna (zwana dalej komisją). Zarządzeniem Dyrektora Nr 42z dnia 13.04.2018 r. 

                  § 4 

W skład komisji wchodzą nauczyciele–wychowawcy Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu: 

- przewodnicząca komisji mgr Małgorzata Tarsa Bielak 

- członkowie komisji: mgr Beata Nobilec  

                                    mgr Halina Popiela 

 

    

      § 5 

Limit miejsc w internacie ustala się na 130. 

      § 6 

O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się: 



• uczniowie mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony ze 
względu na dużą odległość od miejsca zamieszkania, słabe skomunikowanie miejscowości 
zamieszkania ucznia z miejscowością w której znajduje się szkoła, bądź też dojazd jest 
utrudniony ze względu na liczbę przesiadek, 

• wychowankowie kontynuujący naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w 
internacie, 

• uczniowie niepełnosprawni wymagający specjalnej organizacji nauki, metod pracy i 
wychowania, którzy mogą funkcjonować samodzielnie (dotyczy wszystkich czynności 
samoobsługowych) 

• wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, korzystających z opieki całkowitej, 
uczniowie przebywający w rodzinach zastępczych, 

• w szczególnych przypadkach uczniowie zamieszkali w miejscowości w której znajduje się 
szkoła do której uczęszczają lub w bliskiej okolicy. 

• Uczniowie uczęszczający do szkół powiatowych pochodzący z Ukrainy ,  
•  w miarę wolnych miejsc uczniowie uczęszczający do innych szkół na  terenie powiatu 

Nowosądeckiego w tym obcokrajowcy  . 

      § 7 

Listę Kandydatów do Internatu ustala się na podstawie sumy punktów: 

a) Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia przez kandydata do internatu została ustalona 
na 12 pkt. 

b) kryteria  przyjmowania wychowanków do Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu oraz wartość 
punktowa poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2018/2019; 

L.p. Kryterium  Wartość kryterium 

w punktach 

1.  Wielodzietność  rodziny kandydata  (co najmniej troje dzieci)       1 pkt 

2. Niepełnosprawność kandydata      1 pkt. 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata     1 pkt. 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata     1 pkt. 

5. Niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata     1 pkt. 

6. Samotne  wychowywanie kandydata w rodzinie.(prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o 
samotnym wychowaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 
jego rodzicem) 

    1 pkt. 

7. Wychowanek objęty jest pieczą zastępczą( dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą 

    1 pkt. 

8. W Internacie  mieszka rodzeństwo kandydata      1 pkt. 



9. Deklarowany czas pobytu dziecka w Internacie  wynosi, co najmniej  8 
miesięcy (od września  br. do  kwietnia 2019r. 

 

     1 pkt. 

10. Odległość  z domu do szkoły podana w km lub ilość  przesiadek 

• do 100 km i jedna przesiadka 
• powyżej 100 km i więcej niż jedna przesiadka 

 

 

• 1pkt. 
• 2 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 

 

 

     12  pkt 

 

 

      § 8 

Rekrutacja przebiega w dwóch etapach: 

1. Etap  I - podstawowy 
2. Etap II - uzupełniający 

      § 9  

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

Lp. Rodzaj czynności  Termin  

 

Termin  postępowania 
uzupełniającego 

 

1.  

Składanie deklaracji o kontynuację pobytu  

 

4-27 kwietnia br. 

 

27 – 30 sierpnia br.  

 

Składanie wniosków wraz z załącznikami 

( dla uczniów klas I) 

Do 10 lipca br. Do 20   każdego miesiąca 
przez cały rok 

 

2.  

 

Podanie do publicznej wiadomości listy wychowanków 
kontynujących  pobyt w Internacie 

 

12 czerwca br. 

 

   

 …………………… 

     

 

4. 

 

Podanie do publicznej wiadomości  

listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych  

 

 12  lipca 

o godz. 14.00 

 

31 sierpnia br. godz.14.00, 

 



 

 

5. 

Potwierdzenie woli zamieszkania w Internacie poprzez: 

- wpłatę zaliczki   za pobyt  w kwocie 50.00zł. 

  

Do  20 lipca  
2018r. 

 

Do 25  sierpnia 2018r 

 

6. 

Składanie wniosków  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 

do 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych 

 

7. 

 

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 5 dni od daty  złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 

 

8. 

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 

 

9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w 
pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 

 do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 

 

 

 

      § 10 

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji zostanie wskazana ilość wolnych miejsc w celu 
przeprowadzenia rekrutacji  uzupełniającej (drugi etap). 

      

 

                                                                       § 11 

Podstawą przyjęcia kandydata do internatu jest złożenie wniosku o przyjęcie  do internatu ( składa 
się z III cz.) . Wnioski należy składać w pokoju nauczycielskim zgodnie z obowiązującym w placówce 
wzorem wraz z załącznikami.  

 



      § 12 

Podstawą przyjęcia na nowy rok szkolny dla wychowanka kontynuującego pobyt w internacie w 
roku szkolnym 2018/2019 jest złożenie deklaracji o kontynuację pobytu i uiszczenie opłaty do 20 
lipca  br. w kwocie 50.00 zł. jako potwierdzenie woli zamieszkania w Internacie . 

 

      § 13 

Wychowanek ma obowiązek spełnić do dnia 15 września 2017 r. wszelkie formalności umożliwiające 
jego zameldowanie na pobyt czasowy w internacie. 

 

      § 14 

 Wychowanek w danym roku szkolnym  ma obowiązek uiścić opłaty  za pobyt i wyżywienie do 30 
czerwca 2018r. Nie spełnienie tej formalności powoduje skreśleniem z  listy kontynuujących pobyt w 
placówce na rok szkolny 2018/2019. 

                                                                    §15 

 Wniosek Wychowanka , który w czasie pobytu w internacie w latach poprzednich drastycznie i 
wielokrotnie  naruszał zasady Statutu i Regulaminu Wychowanków  nie będzie rozpatrzony przez 
Komisję Rekrutacyjną. 

      § 16  

Status pobytu warunkowego oznacza, że wszelkie zachowania niezgodne z obowiązującymi 
wychowanka postanowieniami statutu i regulaminu internatu skutkują złożeniem wniosku do Rady 
Pedagogicznej i skreśleniem z listy mieszkańców internatu.  

      § 17 

Wychowanek może utracić status pobytu warunkowego jeżeli jego postawa i zachowanie nie będą 
budzić żadnych zastrzeżeń. Decyzję o zdjęciu statusu pobytu warunkowego podejmuje Rada 
Pedagogiczna na wniosek wychowawcy grupy, w oparciu o opinię Młodzieżowej Rady Internatu. 

§ 18 

W przypadku ilości deklaracji przekraczających ilość miejsc w internacie deklaracja złożona przez 
wychowanka posiadającego status pobytu warunkowego zostaje rozpatrzona negatywnie. 

 


