
Regulamin rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego 

w Limanowej na rok szkolny 2018/2019 

 

Podstawa prawna. 

1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2016r.,poz.59). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. (Dz.U. z 2017r. 

poz.610). 

3. Regulamin Internatu Zespołu Szkól Nr1 w Limanowej. 

 

I. Zasady rekrutacji. 

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 odbywa się na podstawie złożonych Podań 

o przyjęcie do internatu (druk - Podanie o przyjęcie do internatu).  

2. Do podania dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata 

kryteriów, o których mowa w tabeli 1. (druk – Kryteria brane pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym  i Oświadczenia). 

3. Wniosek o przyjęcie do internatu można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 lub 

w internacie.  

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata.  

5. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.  

6. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby 

kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli1. Ilość 

punktów sumuje się i ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu. 

7. Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają mieszkańcy internatu, którzy 

w określonym czasie dostarczyli deklarację kontynuacji zamieszkania w Internacie. 

 

II. Terminy rekrutacji. 

1. Składanie deklaracji o kontynuacji zamieszkania w następnym roku szkolnym przez 

uprawnionych do tego mieszkańców – od 01.06. – 22.06.2018r. 

2. Składanie dokumentów wymaganych przez Internat przez kandydatów ubiegających się 

o przyjęcie do Internatu na dany rok szkolny – od 01.06 do 10.07.2018r.                                         

(w okresie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych). 

3. Postępowanie kwalifikacyjne – od 11.07 do 13.07. 2018 r. 

4. Ogłoszenie wyników rekrutacji – 16.07.2018r. godz.10.00. 

5. Postępowanie uzupełniające – do 30.08.2018r. 

6. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 31.08.2018r. godz. 10.00. 

7. W przypadku wolnych miejsc podania o przyjęcie do internatu przyjmuje się wyjątkowo 

w miesiącu wrześniu. 

 
Wszelkie informacje dotyczące przyjęć można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub 

w internacie oraz pod numerami telefonów: 

18 3371 760  lub 18 3371 832 wew. 231, wew. 233 



Tabela 1. 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU 

REKRUTACYJNYM 

 

I. Warunek Liczba 

punktów 

Uwagi 

1 Kandydat jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej 

pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania 

-  

2 W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami 

materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi do internatu 

może być przyjęty uczeń zamieszkały na terenie miasta 

Limanowa  

-  

II. Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego) 

1 Kandydat jest wychowankiem placówki opiekuńczo-

wychowawczej. 

1  

2 Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub 

więcej dzieci 

1  

3 Niepełnosprawność kandydata 1  

4 Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest 

niepełnosprawne  

1  

5 Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną 

niepełnosprawność  

1  

6 Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca 1  

7 Kandydat objęty pieczą zastępczą 1  

III. Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego) 

1 Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie 1  

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW, 

KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ RAZEM Z PODANIEM O PRZYJĘCIE      

DO INTERNATU 

 

KRYTERIA NABORU DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIENIE KRYTERIÓW 

1 Kandydat jest uczniem szkoły 

ponadgimnazjalnej pobierającym naukę 

poza miejscem zamieszkania 

Oświadczenie 

2 W przypadkach szczególnie 

uzasadnionych warunkami materialnymi, 

zdrowotnymi i wychowawczymi do 

internatu może być przyjęty uczeń 

zamieszkały na terenie miasta Limanowa  

Oświadczenie 

3 Kandydat jest wychowankiem placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. 

Oświadczenie 

4 Kandydat z rodziny wielodzietnej, 

wychowującej troje lub więcej dzieci 

Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. 

Oświadczenie 

5 Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie  w postaci kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

6 Kandydat, którego jedno lub dwoje 

z rodziców jest niepełnosprawne  

Oświadczenie 

7 Kandydat, którego rodzeństwo ma 

orzeczoną niepełnosprawność  

Oświadczenie 

8 Kandydat samotnie wychowywany przez 

matkę lub ojca 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka  

9 Kandydat objęty pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez rodziców/opiekunów prawnych 

dziecka 

10 Kandydat, którego rodzeństwo mieszka 

w internacie 

Oświadczenie 

 

 



 
III. Procedura odwoławcza 

 

1. Kandydat, który nie został przyjęty do Internatu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników rekrutacji, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem                           o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Internatu. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia rodzica (opiekuna 

prawnego) lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o podanie przyczyny odmowy 

przyjęcia. 

3. Rodzic (opiekun prawny) kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora 

Zespołu Szkól Nr 1 w Limanowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie                

7   dni od dnia otrzymania odwołania. 

 
 


