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INTERNAT  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR 1 W  GRAJEWIE 
 

             W związku z uchwałą nr XVII/89/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 16 marca 2016 roku 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę    

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których 

organem prowadzącym jest powiat grajewski, niniejszym ustala się, co następuje: 

 

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie 

I etap rekrutacji  

             Określa kryteria powiatu grajewskiego brane pod uwagę  na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego do internatów powiatu grajewskiego , z uwzględnieniem zapewnienia jak 

najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych: 
 

1. Kandydat jest uczniem szkoły , przy której działa internat powiatu grajewskiego – kryterium 

potwierdzone kopią legitymacji szkolnej lub zaświadczeniem dyrektora tej szkoły; 

2. Korzystanie z internatu powiatu grajewskiego przez rodzeństwo kandydata  - kryterium 

potwierdzone oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych kandydata; 

3. Uniemożliwiony codzienny dojazd kandydata do szkoły środkami komunikacji zbiorowej – 

kryterium potwierdzone oświadczeniem  rodziców/opiekunów prawnych kandydata, a w 

przypadku kandydata pełnoletniego – uniemożliwiony dojazd kandydata w dniach zajęć do 

szkoły środkami komunikacji zbiorowej – kryterium potwierdzane oświadczeniem kandydata; 

4. Rodzina kandydata/kandydat ( w przypadku osoby pełnoletniej ) objęta jest pomocą ośrodka 

pomocy społecznej – kryterium potwierdzane zaświadczeniem wystawianym przez dany 

ośrodek pomocy społecznej; 

5. w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który kandydat ubiega się o przyjęcie do 

internatu, kandydat został laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

bądź laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 

ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty – kryterium potwierdzane zaświadczeniem o uzyskaniu 

tytułu laureata lub finalisty. 

 

       W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc w placówce, 

wówczas odstępuje się od postępowania rekrutacyjnego( I etap rekrutacyjny), chyba że 

zachodzą przesłanki spełniające II etap rekrutacji. 

 

II etap rekrutacji  

 

1. O przyjęciu kandydata do internatu decyduje kierownik internatu w porozumieniu z Radą 

Wychowawców Internatu. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie. 

3. Warunkowo wychowankami internatu (w przypadku wolnych miejsc) mogą zostać uczniowie 

innych szkół z terenu miasta Grajewo. 

4. Kandydaci do internatu składają  wniosek  (druk do pobrania w sekretariacie szkoły,  u 

kierownika internatu lub ze strony internetowej https://zs1grajewo.edupage.org/) w 

sekretariacie szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie lub wysyłają listownie na adres: Zespół 

Szkół Nr 1 w Grajewie; ul. Mickiewicza 3; 19-200 Grajewo. 

5. W przypadku nadmiaru kandydatów do internatu ,przyjęcia dokonuje się biorąc pod uwagę: 

• opinię wychowawców dotyczącą pobytu w poprzednim okresie 

• odległość od miejsca zamieszkania kandydata do internatu 
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• sytuację materialną i życiową kandydata 

• ocenę zachowania na świadectwie ukończenia poprzedniej szkoły 

• liczbę punktów w procesie rekrutacji do klasy pierwszej. 

6. Pierwszeństwo przy przyjęciach mają dzieci: 

• pochodzące z placówek opiekuńczo – wychowawczych  

• sieroty i półsieroty, 

• dzieci pracowników oświaty 

7. Odwołania od decyzji o nieprzyjęciu kandydata do internatu należy składać do dyrektora 

szkoły w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych do placówki. 

8. Osoby, które pierwszy raz ubiegają się o przyjęcie do placówki, zobowiązane są do 

dostarczenia dowodu osobistego  lub wiedzy nt. swojego nr Pesel celem dopełnienia 

obowiązku meldunkowego (przy kwaterowaniu). 

9. Pozytywne rozpatrzenie  wniosku o przyznanie miejsca w internacie jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na korzystanie z posiłków w stołówce. 

10. Wysokość stawki żywieniowej oraz opłaty stałej określa Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w 

Grajewie w stosownym zarządzeniu. 

11. Warunkiem zamieszkania w internacie jest systematyczne regulowanie  należności 

finansowych za korzystanie z internatu w terminie do 10 każdego miesiąca. 

12. Osoby, które są pod stałą, specjalistyczną opieką lekarską, zobowiązane są dołączyć 

zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zamieszkania w placówce. 

13. W przypadku uczniów z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania 

mu leków w internacie, rodzice/opiekunowie prawni dziecka (przed przyjęciem do placówki) 

zobowiązani są do przedłożenia informacji: na jaką chorobę dziecko choruje? Jakie leki na 

zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania)? 

Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego  oraz pisemnego upoważnienia do 

podawania dziecku leków. Wymóg ten dotyczy także uczniów pełnoletnich. 

14. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Wychowawców Internatu może odmówić przyjęcia ucznia 

do internatu w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie o zachowania lub czyny wykraczające poza 

obowiązujące regulacje prawne lub zasady współżycia społecznego i normy etyczne. 

Uzasadnienie braku przyjęcia do placówki może pozostać utajnione. 

15. Pełnoprawny status mieszkańca internatu nastąpi po podpisaniu umowy cywilnoprawnej 

pomiędzy Zespołem Szkół Nr 1 w Grajewie, reprezentowanym przez Dyrektora  

a Rodzicami/Opiekunami prawnymi ucznia,  z załącznikami. 

 

 
Opracował: I. Chojnowski – Kierownik Internatu Zespołu Szkół  Nr 1 w Grajewie 

Zatwierdził: G.R. Curyło  – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie 
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