
Regulamin przyjęcia do internatu 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 oraz z 2022
poz. 655, 1079, 1116), Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Regulamin Internatu
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. 

Rekrutacja  do  Internatu  Zespołu  Szkół  Ponadpodstawowych  w  Benicach  odbywa  się  na

podstawie złożonych 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. 

I.  zasady rekrutacji

1. Do Internatu przyjmowani są uczniowie ZSP w Benicach. 

2. 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). 

3. Podanie o przyjęcie do Internatu  składane są przez rodzica/prawnego opiekuna.  

4. Kandydat ubiegający się o miejsce składa podanie o przyjęcie do Internatu w sekretariacie

Szkoły z zachowaniem terminu określonego w harmonogramie rekrutacji. 

5. Pierwszeństwo przyjęcia do internatu na dany rok szkolny mają:

 wychowankowie mieszkający w internacie w minionym roku szkolnym pod warunkiem,

że  zachowanie  wychowanka  rażąco  nie  naruszało  regulaminu  internatu  (nagany

upomnienia, warunkowy pobyt).  

 wychowankowie mieszkający w internacie w minionym roku szkolnym pod warunkiem,

że  złożą  wszystkie  wymagane  niniejszym  regulaminem  dokumenty,  jak  również

terminowo dokonają płatności za wyżywienie w internacie szkolnym.  

 ostateczny termin  uregulowania  należności  za  wyżywienie  w internacie  za  dany rok

szkolny upływa z dniem 11 lipca 2022 r.  Decyduje data  wpływu środków na konto

bankowe. Niedopełnienie tego terminu wiąże się z odrzuceniem wniosku – uczeń nie

zostaje przyjęty.

6. W przypadku  większej  ilości  podań,  aniżeli  jest  miejsc  w internacie  decydują  poniższe

kryteria.



Kryteria rekrutacyjne:

Uczeń niepełnoletni

lp. kryterium dokument potwierdzający 
liczba

punktów

1.
Wielodzietność rodziny kandydata 
(troje i więcej  dzieci)

Oświadczenia rodzica 
kandydata

1

2. Niepełnosprawność kandydata Kopia orzeczenia lekarskiego 1

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Kopia orzeczenia lekarskiego 1

4. Niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata Kopia orzeczenia lekarskiego 1

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata kandydata Kopia orzeczenia lekarskiego 1

6. Rodzic samotnie wychowujący dziecko (dzieci)
Dokument potwierdzający  oraz
oświadczenie rodzica kandydata

1

7. Objęcie kandydata opieka zastępcza Zaświadczenia PCPR 1

Uczeń pełnoletni

lp. kryterium dokument potwierdzający 
liczba

punktów

1.
Wielodzietność rodziny kandydata 
(troje i więcej  dzieci)

Oświadczenia kandydata 1

2. Niepełnosprawność kandydata Kopia orzeczenia lekarskiego 1

3.
Niepełnosprawność osoby bliskiej kandydata, nad którą 
kandydat sprawuje opiekę

Kopia orzeczenia lekarskiego 1

5.
Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, na d którą 
kandydat sprawuje opiekę

Kopia orzeczenia lekarskiego 1

6. Samotne wychowanie dziecka przez kandydata
Dokument potwierdzający  oraz
oświadczenie kandydata

1

Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  kryteriów  należy  złożyć  razem  z  wnioskiem  

o przyjęcie do Internatu. 

1. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do Internatu zobowiązany jest do potwierdzenia

woli  zamieszkania  w Internacie  z  zachowaniem terminu  określonego  w harmonogramie

rekrutacji. 

2. Warunkiem przyznania miejsca w Internacie jest korzystanie z całodziennego wyżywienia.  

3. Kandydat,  który został  przyjęty do Internatu,  ale  zrezygnował z  nauki  w Zespole Szkół

Ponadpodstawowych w Benicach, zostaje automatycznie skreślony z listy przyjętych.  

4. Do Internatu uczeń przyjmowany jest na czas nauki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych

w Benicach. 

5. Uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, 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.  



6. W  przypadku  dysponowania  wolnymi  miejscami,  Komisja  Rekrutacyjna  przeprowadza

nabór uzupełniający. 

7. Warunkiem przyjęcia  do Internatu jest  podpisanie kompletu dokumentów wymienionych

w Regulaminie Internatu, dostępnych na stronie internetowej Szkoły. 

8. Rodzic/prawny opiekun  winien  zapoznać  się  z  zapisami  Regulaminu  Internatu  Zespołu

szkół Ponadpodstawowych w Benicach, który stanowi odrębny dokument.

II. Procedura odwoławcza:

1. 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. 

2. 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

dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

3. Decyzja Dyrektora jest decyzją ostateczną. 


