Rekrutacja
§ 10. 1. Do Internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu.
2. 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.
3. Druk wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej szkoły u kierownika internatu lub w
sekretariacie szkoły.
§ 11. 1. Wniosek, o którym mowa w § 11.2 należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25 czerwca
każdego roku. W przypadku nadania wniosku za pośrednictwem poczty dla oceny zachowania
powyższego terminu uwzględnia się datę stempla pocztowego.
2. Uczeń mieszkający w Internacie i ubiegający się ponownie o miejsce na kolejny rok szkolny, składa
wniosek, do kierownika Internatu do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego w celu uzyskania pisemnej
opinii wychowawczej na wniosku.
§ 12. 1. Wnioski rozpatruje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły z uwzględnieniem:
1) w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski uczniów i kandydatów na uczniów IV Liceum
Ogólnokształcącego, w kolejności ich wpływu,
2) w drugiej kolejności rozpatruje się wnioski dotychczasowych mieszkańców - uczniów innych
szkół niż IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu
z uwzględnieniem opinii wychowawczej za miniony rok szkolny.
3) w przypadku posiadania wolnych miejsc, w trzeciej kolejności rozpatruje się wnioski uczniów
z innych szkół.
2. Wnioski niekompletne lub nienależycie wypełnione bądź z uchybieniem wskazanych w § 12. pkt.1 i 2
terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 13 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, z zachowaniem
obowiązujących przepisów RODO.
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.

