
  

Podanie 
  

    o przyjęcie do internatu międzyszkolnego przy  
 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie                                          
 

                               w roku szkolnym 2020 / 2021                                                     Ignacy Wyssogota Zakrzewski  

                                                                                                                                                              patron szkoły 
 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie do internatu międzyszkolnego przy ZSP w Żelechowie. 

 

Dane o uczniu (uczennicy)                          

 
Nazwisko kandydata  

 
Imię kandydata  

 
Pesel kandydata  

 
Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................................................. 

 

Adres ucznia  ................................................................................................................................................................... 

 

Imiona rodziców ......................................................................................(Tel. rodziców)............................................. 

 

Typ szkoły .................................................................................................................................. 

(wpisać: liceum, technikum mechaniczne, technikum geodezyjne, technikum żywienia i usług gastronomicznych, 

technikum hotelarstwa, technikum informatyczne, technikum rachunkowości 

 lub BRANŻOWA SZKOŁA – I stopnia mechanik pojazdów samochodowych i wielozawodowa – podać zawód). 

 

Warunki materialne, rodzinne i inne: (obowiązkowe)…………………………………………………………….. 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
 

Dojazd do szkoły (podać informacje dotyczące odległości, ew. przesiadek, odległości do przystanku, itp.-obowiązkowe) 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 

        Oświadczam, że w przypadku przyjęcia do internatu, zobowiązuję się do 

przestrzegania Regulaminów obowiązujących w Internacie i w Szkole oraz 

pokrywania kosztów wyżywienia i mieszkania w internacie do 10-go dnia danego 

miesiąca. 
 

 

 

     ...............................................................                     ............................................................. 
                   Podpis rodziców lub opiekunów                                                                             podpis ucznia 
 

 

 

...................................................................................... 
                                                                                                                                   miejscowość                                                             data 



  

Zasady rekrutacji do internatu międzyszkolnego 

przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie 

na rok szk. 2020/2021 

 
 

I.  Klasy pierwsze - Kandydaci do internatu składają podanie na ustalonym przez szkołę druku. 
 

 

1. Przyjęcie ucznia klasy I do internatu nie jest równoznaczne z przyjęciem go na cały okres nauki w szkole. 
2. Podanie składa się na jeden rok szkolny. 
3. Podanie do internatu składa się u kierownika internatu lub w sekretariacie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych do dnia 18 sierpnia 2020r do g.15.00 (podania złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane). 

4. Podania do internatu należy składać razem ze złożeniem do szkoły oryginałów dokumentów.  
O przyjęciu nie decyduje kolejność składania podań. 

5. 19 sierpnia 2020r do g. 14.00 zostanie wywieszona lista przyjętych do internatu i lista rezerwowa 
(Możliwość przyjęcia do internatu z listy rezerwowej po zwolnieniu się miejsca przez ucznia z listy przyjętych). 

6. Osoba przyjęta do internatu, która z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania w nim proszona jest  
o poinformowanie o tym fakcie kierownika internatu. 

7. O przyjęciu decyduje kierownik internatu w porozumieniu z Radą Wychowawców. 
8. Odwołania od decyzji o nie przyjęciu kandydata do internatu należy składać do dyrektora szkoły w terminie 

tygodnia od dnia decyzji (wywieszenia list przyjętych). 

 
Przy przyjęciu do internatu komisja będzie brała pod uwagę m.in. następujące informacje: 

1. Sytuację materialną i życiową kandydata. 
2. Odległość od miejsca zamieszkania kandydata i możliwość dojazdu do szkoły. 
3. Ocenę zachowania na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej. 
4. Liczbę punktów w procesie rekrutacji do klasy pierwszej. 
5. Czy kandydat deklaruje chęć mieszkania w internacie przez cały rok szkolny. 

 
 

II.  Klasy starsze - Kandydaci do internatu składają podanie na ustalonym przez szkołę druku. 
 
 

1. Podanie do internatu składa się u kierownika internatu lub w sekretariacie Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych do dnia 30 czerwca 2020 (podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane). 

2. Podanie składa się na jeden rok szkolny. 
3. O przyjęciu do internatu nie decyduje kolejność składania podań. 
4. 19 sierpnia 2020r do g. 14.00 zostanie wywieszona lista przyjętych do internatu i lista rezerwowa 

(Przyjęcia do internatu z listy rezerwowej po zwolnieniu się miejsca przez ucznia z listy przyjętych). 
5. Osoba przyjęta do internatu, która z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania w nim proszona jest  

o poinformowanie o tym fakcie kierownika internatu.  
6. O przyjęciu decyduje kierownik internatu w porozumieniu z Radą Wychowawców. 
7. Odwołania od decyzji o nie przyjęciu kandydata do internatu należy składać do dyrektora szkoły w terminie 

tygodnia od dnia decyzji (wywieszenia list przyjętych). 
 

Przy przyjęciu do internatu komisja będzie brała pod uwagę m.in. następujące informacje: 

1. Zachowanie się w internacie w poprzednim roku szkolnym (stosowanie się do regulaminu, poszanowanie 
mienia internackiego, stosunek do nauki, stosunek do kolegów i osób dorosłych,  
wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego i in.) 

2. Rozliczenie się z internatem na koniec poprzedniego roku szkolnego. 
3. Regularne uiszczanie opłat za wyżywienie i pobyt. 
4. Zamieszkiwanie w internacie przez cały rok szkolny. 
5. Sytuację materialną i życiową kandydata. 
6. Odległość od miejsca zamieszkania kandydata i możliwość dojazdu do szkoły. 
7. Ocenę zachowania na świadectwie promocyjnym do klasy następnej. 

 

Pierwszeństwo przy przyjęciach mają:   (dotyczy klas pierwszych i starszych) 

1. Dzieci pochodzące z domów dziecka. 
2. Sieroty i półsieroty. 

3. Inne w/g. regulaminu internatu: http://www.zsz-zelechow.com/ - zakładka „REKRUTACJA” 

http://www.zsz-zelechow.com/

