WYCIĄG Z REGULAMINU: Rozdział 5
Rekrutacja
§ 13

1. Do Internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie Zespołu Szkół Nr4:
2. Do Internatu mogą być przyjmowani w miarę wolnych miejsc:
uczniowie innych szkół: podstawowych klasa VII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
znajdujących się na terenie gminy Wałbrzych,
2) studenci wałbrzyskich uczelni wyższych do 25 roku życia (a w przypadku ukończenia 25
roku życia w trakcie trwania roku akademickiego do ukończenia tego roku
akademickiego)
3) młodzieżowe grupy zorganizowane wraz z opiekunem po uzyskaniu pisemnej zgody
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4.
3. Zasady przyjęcia i warunki pobytu w Internacie uczniów w/w szkół dla których organem
prowadzącym jest gmina Wałbrzych są takie same, jak zasady przyjęcia i warunki pobytu uczniów
Zespołu Szkół Nr4.
1)

4. Warunki pobytu w internacie grup zorganizowanych, studentów i innych osób dorosłych określa
umowa najmu, oraz stosowane odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące
wychowanków.
§ 14

1. Warunkiem ubiegania się o miejsce w Internacie, jest prawidłowe i terminowe złożenie wniosku
ucznia, a w przypadku ucznia ubiegającego się ponownie o miejsce w Internacie również
dotychczasowe nienaganne zachowanie.

2. Uczniowie z nagannym zachowaniem na wniosek dotychczasowego Wychowawcy zaopiniowany
pozytywnie przez Radę Wychowawców mogą być warunkowo przyjęci do Internatu na kolejny rok
szkolny.
§ 15
1. Miejsce w Internacie można uzyskać na podstawie wniosku złożonego przez ucznia, jego rodziców,
(opiekunów prawnych) oraz na wniosek wychowawcy klasy lub Dyrektora Zespołu Szkół Nr4.
2. Druk wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej szkoły.
3. Wnioski nienależycie wypełnione pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 16
1. Wniosek, o którym mowa w § 15 należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu do
dnia 25 czerwca każdego roku. W przypadku nadania wniosku za pośrednictwem poczty dla oceny
zachowania powyższego terminu uwzględnia się datę stempla pocztowego. Uczeń mieszkający już w
Internacie i ubiegający się o miejsce na rok przyszły, składa wniosek, do dnia 15 czerwca danego roku
szkolnego.
2. Wniosek złożony z uchybieniem wskazanych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 17
1. Wnioski rozpatruje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu
§ 18

1. Listę uczniów przyjętych do Internatu umieszcza się na stronie internetowej szkoły w ciągu dwóch

dni po ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do szkoły w ramach procesu rekrutacji.

2. Jeżeli termin określony w pkt. 1 przypada na dzień wolny od pracy (tj. sobotę, niedzielę lub
święto) listę ogłasza się w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie.

3. O warunkowym przyjęciu ucznia do Internatu, o którym mowa w § 14 pkt.2 Regulaminu,
Kierownik dodatkowo powiadamia pełnoletniego ucznia, oraz rodziców, (opiekunów prawnych)
ucznia, który nie ukończył 18 lat wskazując przyczyny i zasady warunkowego przyjęcia do
Internatu.
§ 19
1. Uczniowi pełnoletniemu, rodzicom, opiekunom prawnym ucznia, który nie ukończył 18 lat i nie
uzyskał miejsca w Internacie przysługuje odwołanie od wyników postępowania rekrutacyjnego do
Dyrektora Zespołu Szkół Nr4.
2. Odwołanie składa się w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 4 na piśmie w terminie 7 dni od dnia o
którym mowa w § 18 pkt 1.
3. Odwołanie wniesione przez osoby nieuprawnione lub po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.
4. Odwołania rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu, a jego decyzja jest ostateczna.

