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REGULAMIN PRZYJĘĆ DO INTERNATU
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4

W LEGNICY

1. Dla uczniów, uczących się poza miejscem stałego zamieszkania  Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy zorganizował Internat.

2. INTERNAT  jest  przeznaczony  dla  uczniów  ZSO  nr  4,  uczestników 
kursów  CKU  Legnica,  oraz  innych  szkół  i  placówek  oraz  w  miarę 
wolnych miejsc dla studentów legnickich Wyższych Uczelni.

3. Pierwszeństwo  przyjęcia  do  internatu  mają  uczniowie  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących  nr 4 w  Legnicy, oraz decyzją Dyrektora Wydziału 
Oświaty Urzędu Miasta Legnica, uczestnicy kursów Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Legnicy w ilości 35 miejsc wg listy dostarczonej przez 
dział szkolenia CKU w Legnicy

4. W  ramach  posiadanych  wolnych  miejsc  do  internatu  mogą  być 
przyjmowani  uczniowie  wszystkich  szkół  gimnazjalnych  i  ponad 
gimnazjalnych z terenu miasta Legnica przy zastosowaniu następujących 
kryteriów, które decydują o kolejności przyjęcia do internatu

1) odległość od miejsca zamieszkania,
2) kolejność złożenia podania o przyjęcie,
3) brak połączenia, które umożliwia regularne uczęszczanie do szkoły,
4) trudna sytuacja rodzinna i materialna,

2. Rekrutację do internatu przeprowadza komisja stała w składzie: 
Dyrektor ZSO nr 4 Legnicy
Kierownik internatu ZSO nr 4 w Legnicy
Przedstawiciel Rady Wychowawców Internatu

Komisja rekrutacyjna może odmówić przyjęcia do internatu ucznia, który 
w poprzednim roku szkolnym był karany za notoryczne nieprzestrzeganie 
regulaminu internatu w roku poprzednim lub był z niego relegowany.

3. Podania o przyjęcie do internatu należy składać w sekretariacie szkoły lub 
u  intendenta  w  internacie  w  terminie  do  15  lipca  każdego  roku 
poprzedzającego termin przyjęcia  wychowanka do szkoły.

4. Rekrutacja  przeprowadzana do 20 sierpnia każdego roku , o jej wynikach 
rodzice  uczniów  ubiegających  się  o  przyjęcie  będą  powiadomieni 
telefonicznie.  Lista  osób  przyjętych  oraz  termin  zakwaterowania   w 
internacie  są  wywieszone  w  widocznym  miejscu  na  drzwiach 
wejściowych do internatu i na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy ul. T. Szewczenki 10.



5. W trakcie  roku  szkolnego  uczniowie,  słuchacze  i   studenci  mogą  być 
przyjmowani do internatu  tylko w przypadku  posiadania wolnych miejsc 
lub zwolnienia się miejsca w razie rezygnacji wychowanka .

6. W  przypadku  nie  przyznania  miejsca  w  internacie  przysługuje  prawo 
złożenia odwołania do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 
w  Legnicy,  w  terminie  do  dnia  25  sierpnia  o  ponowne  rozpatrzenie 
sprawy, rozpatrzenie sprawy przez dyrektora jest ostateczne.


