
Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN NABORU DO GRUPY INTERNACKIEJ W SZKOLNYM 

SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM PRZY LOTNICZYCH ZAKŁADACH 

NAUKOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

I. Obowiązuje następująca kolejność przyjęć: 

1) Uczniowie Lotniczych Zakładów Naukowych, którzy w ubiegłym roku 

szkolnym mieszkali w internacie, mają pozytywna opinię wychowawców, 

uzyskali promocję do następnej klasy i złożyli podanie w terminie 

przewidzianym regulaminem są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

2) W przypadku wolnych miejsc przyjmowani są także:  

-  uczniowie  Lotniczych Zakładów Naukowych będący w szczególnie trudnej 

sytuacji życiowej, 

-    uczniowie klas pierwszych, 

-    uczniowie pozostałych klas. 

 

II. Warunkiem przyjęcia uczniów ubiegających się ponownie o miejsce                    

w internacie jest ich dotychczasowe zachowanie, stosunek do obowiązków 

szkolnych oraz przestrzeganie Regulaminu Grupy Internackiej.  

III. Uczniowie, którzy nie spełniają warunków zawartych w pkt. II mogą nie zostać 

przyjęci lub zostać przyjęci warunkowo. O każdej z form decyduje Dyrektor 

Szkoły wraz z Kierownikiem SSM i Radą Wychowawców Grupy Internackiej.      

O warunkowym przyjęciu do internatu zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie 

prawni ucznia. 

IV. Uczniowie ponownie ubiegający się o miejsce w Internacie składają do dnia 15 

czerwca br. podanie z kwestionariuszem osobowym (druk można pobrać               

w sekretariacie LZN, u Kierownika SSM lub na stronie internetowej www.lzn.pl   

w zakładce Internat). 

Podanie może złożyć uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni. Błędnie           

lub niekompletnie wypełnione podanie nie będzie rozpatrywane. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

wniosek o przyjęcie do grupy internackiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. § 11a w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19      

(Dz. U. poz. 493 z póź.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

http://www.lzn.pl/


V. Decyzję o przyjęciu do Internatu uczniów ponownie ubiegających się o miejsce      

i spełniających warunki zawarte w pkt. I i II podejmuje Dyrektor Szkoły wraz        

z Kierownikiem SSM i Radą Wychowawców do dnia 26 czerwca br. 

VI. O przyjęcie do Internatu nie mogą ubiegać się uczniowie powtarzający klasę. 

VII. Rekrutację kandydatów klas pierwszych Lotniczych Zakładów Naukowych          

do grupy internackiej prowadzi Internacka Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

VIII. Uczniowie klas pierwszych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

ubiegający się o miejsce w grupie internackiej w przypadku większej liczby 

uczniów ubiegających się o przyjęcie do grupy internackiej niż liczba miejsc  

przyjmowani są na podstawie uzyskanych punktów rekrutacyjnych.                 

Brane  pod uwagę są łącznie następujące kryteria:   

      1) w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata - 3 punkty, 

b) niepełnosprawność kandydata - 3 punkty, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 3 punkty, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 3 punkty, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 3 punkty, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 3 punkty, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 3 punkty; 

 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata - 3 punkty, 

b) niepełnosprawność kandydata - 3 punkty, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata - 3 punkty, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje         

opiekę  - 3 punkty, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata - 3 punkty.     

 3)  w przypadku braku bezpośredniego połączenia komunikacyjnego między 

miejscowością zamieszkania ucznia a Wrocławiem – 1 punkt;   

 5)  ubieganie się przez kandydata o przyjęcie do internatu, w którym mieszka 

rodzeństwo rodzone, przyrodnie lub przybrane kandydata – 1 punkt;    

 6)  uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

na który ubiega się o przyjęcie do grupy  internackiej, świadectwa ukończenia 

szkoły lub świadectwa szkolnego  z wyróżnieniem – 2 punkty;   

 7)  uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

na który ubiega się o przyjęcie do internatu, tytułu laureata ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie         

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) - 3 punkty    

(w przypadku uzyskania przez kandydata więcej niż jednego osiągnięcia 

punkty nie kumulują się); 



8) uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

na który ubiega się o przyjęcie do internatu, tytułu finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej lub konkursu wiedzy artystycznej o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim - 2 punkty (w przypadku uzyskania przez kandydata więcej niż 

jednego osiągnięcia punkty nie kumulują się); 

9) zajęcie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,       

na który ubiega się o przyjęcie do internatu, miejsca od 1 do 5 indywidualnie      

lub grupowo w centralnych zawodach sportowych organizowanych przez polski 

związek sportowy lub międzynarodowy związek sportowy właściwy dla danego 

sportu - 3 punkty (w przypadku uzyskania przez kandydata więcej niż jednego 

osiągnięcia punkty nie kumulują się); 

10) uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

na który ubiega się o przyjęcie do internatu co najmniej II klasy sportowej               

w swojej dyscyplinie sportu - 3 punkty; 

11) uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

na który ubiega się o przyjęcie do internatu, stypendium związanego                       

z osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i kultury, otrzymanego od organizacji, 

instytucji lub innego podmiotu udzielającego stypendia - 2 punkty.  

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w 

następnej kolejności decyduje odległość dzieląca miejsce zamieszkania od 

Internatu. )                                       

IX. Kandydat do grupy internackiej będący absolwentem ośmioletniej szkoły 

podstawowej oraz absolwent branżowej szkoły I stopnia składa podanie                 

w terminie od 15 czerwca 2020  do 10 lipca 2020 do godz. 15:00  w sekretariacie 

szkoły.  

 

X. Lista kandydatów zakwalifikowanych do grupy  internackiej oraz lista kandydatów 

rezerwowych zostanie ogłoszona nie później niż 12 sierpnia 2020 r. . 

 

XI. Uczniowie pozostałych klas ubiegający się o miejsce w Internacie przyjmowani są 

na podstawie średniej ocen uzyskanej w zakończonym roku szkolnym, oceny         

z zachowania oraz opinii wychowawcy klasy. 

XII. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do grupy internackiej nastąpi nie później 

niż 19 sierpnia 2020 r. 

XIII. Przepis § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca     

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców 

i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 

(zakwalifikowanych i rezerwowych oraz przyjętych ) podanymi do publicznej 

wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 

 



XIV. Od decyzji o odmowie przyjęcia do internatu przysługuje rodzicom/opiekunom 

prawnym ucznia i uczniowi pełnoletniemu odwołanie do dyrektora szkoły. 

Decyzja  dyrektora jest ostateczna.                            

XV. Odwołanie składa się do dyrektora szkoły na piśmie w terminie 7 dni od dnia 

powiadomienia o decyzji i wywieszenia listy przyjętych w szkole. 

XVI. Odwołanie wniesione przez osoby nieuprawnione lub po terminie pozostawia       

się bez rozpoznania. 

XVII. Decyzja o przyjęciu do internatu jest podstawą zawarcia umowy                              

o korzystanie z miejsca w Internacie. Umowę zawiera się z rodzicami /opiekunami 

prawnymi ucznia lub pełnoletnim uczniem.                                                                            

XVIII. Zaległości z tytułu odpłatności za miejsce w Internacie powyżej dwóch miesięcy  

skutkuje utratą przez wychowanka miejsca w internacie. Decyzję podejmuje 

Dyrektor Szkoły na wniosek Kierownika Internatu. 

XIX. Odpłatność za miejsce w internacie ustala dyrektor szkoły. 

XX. Rezygnacja z miejsca w Internacie w okresie obowiązywania umowy odbywa      

się na zasadach określonych w umowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


