
REKRUTACJA DO INTERNATU 

1. Przyjęcia wychowanków do Internatu ZSP na dany rok szkolny dokonuje Komisja ds. naboru powołana 

przez Dyrektora szkoły. Komisja ds. Naboru, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu 

rozpatruje złożone przez uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych podania. 

2. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSP.  

3. Wychowankowie Internatu ZSP składają pisemną deklarację o kontynuowaniu pobytu w internacie w 

terminie do 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. 

4. Kandydat, który złożył podanie na dany rok szkolny w wyznaczonym terminie (postępowanie 

rekrutacyjne rozpoczyna się od marca danego roku kalendarzowego.Termin upływa wraz z terminem 

składania dokumentów rekrutacyjnych do  ZSP) w procesie rekrutacji otrzymuje punkty za następujące 

kryteria  (każde kryterium to 1 punkt ): 

 został zakwalifikowany do przyjęcia/uczęszczania do ZSP w Rzeszowie  

w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

 posiada orzeczenie o niepełnosprawności 

 ma niepełnosprawnego rodzica  

 ma niepełnosprawnych oboje rodziców  

 ma niepełnosprawne rodzeostwo  

 jest samotnie wychowywany  

 jest objęty pieczą zastępczą 

 pochodzi z rodziny wielodzietnej  

 dochód (z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy) na osobę w rodzinie 

kandydata nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 

650 i 730).  

Kryteria dodatkowe  

 Mieszka w odległości przekraczającej 30 km lub ma dłuższy niż 90 min rozkładowy czas dojazdu z 

miejsca zamieszkania do szkoły środkami komunikacji zbiorowej. 

 posiada rodzeostwo kontynuujące pobyt w Internacie ZSP 

 Nie ukooczył 17 roku życia 

 ma szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym kandydata, 

uzasadniające objecie opieką i wychowaniem, zważywszy w szczególności na dobro dziecka, 

potwierdzone opinią psychologa, pedagoga lub zaświadczeniem wydanym przez uprawniony 

do tego organ. 

Na wniosek kandydata pełnoletniego/rodzica kandydata niepełnoletniego, który nie został przyjęty w 

pierwszym etapie rekrutacji sporządza się pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. W 

przypadku kiedy Internat dysponuje wolnymi miejscami po zakooczeniu pierwszego etapu rekrutacji, o 

przyjęciu decyduje kolejnośd zgłoszeo. Uczeo, który zrezygnował z przyznanego mu miejsca,  ponownie 

przechodzi proces rekrutacji w roku kolejnym. 

5. Mieszkaocem Internatu zostaje uczeo, który na podstawie procesu rekrutacji został wpisany na listę 

przyjętych, zgłosił się do Internatu i został czasowo zameldowany na czas nauki w Internacie ZSP  

w Rzeszowie.  

 


