
PROCEDURY I WARUNKI PRZYJĘCIA DO INTERNATU 

 
 Rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 
odbywa się na podstawie złożonych deklaracji kontynuacji zamieszkania i podań o przyjęcie do 
Internatu zgodnie z terminarzem rekrutacji na dany rok szkolny.  
 Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 
Szkoły w każdym roku szkolnym. 
 

Ogólne zasady przyjęcia 
 

1. W pierwszej kolejności do Internatu przyjmowani są uczniowie ZSL w Leżajsku. 
2. W przypadku wolnych miejsc do Internatu przyjęci mogą być uczniowie innych szkół 

po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.  
3. O przyjęcie do Internatu mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali w miejscowościach, 

z których codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony (brak 
regularnej komunikacji z miejsca zamieszkania do szkoły). 

4. Podanie o przyjęcie do Internatu lub deklaracja kontynuacji zamieszkania w Internacie 
składane są przez rodzica/prawnego opiekuna. 

5. Kandydat ubiegający się o miejsce składa podanie o przyjęcie do Internatu w pokoju 
wychowawców Internatu lub w sekretariacie Szkoły z zachowaniem terminu określonego 
w harmonogramie rekrutacji.  

6. Kryteria rekrutacyjne  
 

UCZEŃ NIEPEŁNOLETNI 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający kryterium Liczba 
punktów 

1 Wielodzietność rodziny kandydata  
(troje lub więcej dzieci) 

Oświadczenie rodzica kandydata 1 pkt 

2 Niepełnosprawność kandydata Kserokopia orzeczenia lekarskiego 1 pkt 

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Kserokopia orzeczenia lekarskiego 1 pkt 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Kserokopia orzeczenia lekarskiego 1 pkt 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Kserokopia orzeczenia lekarskiego 1 pkt 

6 Rodzic samotnie wychowujący dzieci Dokument potwierdzający oraz 
oświadczenie rodzica kandydata 

1 pkt 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą Zaświadczenie z PCPR 1 pkt 
Kryteria rekrutacyjne na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 996) 
 

               UCZEŃ PEŁNOLETNI 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający kryterium Liczba 
punktów 

1 Wielodzietność rodziny kandydata  
(troje lub więcej dzieci) 

Oświadczenie kandydata 1 pkt 

2 Niepełnosprawność kandydata Kserokopia orzeczenia lekarskiego 1 pkt 

3 Niepełnosprawność dziecka kandydata Kserokopia orzeczenia lekarskiego 1 pkt 

4 Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą 
kandydat sprawuje opiekę 

Kserokopia orzeczenia lekarskiego 1 pkt 

5 Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata Dokument potwierdzający oraz 
oświadczenie kandydata 

1 pkt 

Kryteria rekrutacyjne na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 996) 

 
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów należy złożyć razem z wnioskiem o przyjęcie 

do Internatu. 

 



7. Komisja Rekrutacyjna na podstawie liczby uzyskanych punktów z tabeli sporządza listę 
rankingową. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo ma 
kandydat, który złożył podanie we wcześniejszym terminie lub jest w szczególnej sytuacji 
losowej. 

8. Decyzję o przyjęciu kandydata do Internatu podejmuje Komisja Rekrutacyjna. W przypadku 
decyzji  negatywnej, kandydat może odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od 
ogłoszenia wyników rekrutacji .  

9. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do Internatu zobowiązany jest do potwierdzenia 
woli zamieszkania w Internacie z zachowaniem terminu określonego w harmonogramie 
rekrutacji.  

10. Warunkiem przyznania miejsca w Internacie jest korzystanie z całodziennego wyżywienia. 
Wyjątek stanowi wniosek rodzica/opiekuna prawnego potwierdzony zaświadczeniem 
lekarskim o niemożliwości korzystania z posiłków ze  względów zdrowotnych. 

11. Kandydat, który został przyjęty do Internatu, ale zrezygnował  z nauki w Zespole Szkół 
Licealnych w Leżajsku, zostaje automatycznie skreślony z listy przyjętych.  

12. Do Internatu uczeń przyjmowany jest na czas nauki w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku. 
13. Uczeń Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku mieszkający w Internacie składa u wychowawcy 

grupy deklarację kontynuacji zamieszkania w  następnym roku szkolnym. 
14. Uczeń Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, który z przyczyn wychowawczych został 

skreślony z listy wychowanków Internatu lub w trakcie roku szkolnego dobrowolnie 
zrezygnował z zamieszkania w Internacie, przyjmowany jest na zasadach stosowanych dla 
kandydata.          

15. Uczeń  innej szkoły zamierzający kontynuować mieszkanie w Internacie podlega pełnej 
procedurze rekrutacyjnej w każdym roku szkolnym. 

16. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza nabór 
uzupełniający. 

17. Warunkiem przyjęcia do Internatu jest podpisanie kompletu dokumentów wymienionych 
w Regulaminie Internatu, dostępnych na stronie internetowej Szkoły / Internatu. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


