
 

REKRUTACJA DO INTERNATU 

ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYC  

IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYŃSKIEGO W ZAKOPANEM 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Terminy składania podań: 
I TERMIN: 

1. Od 25 kwietnia 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. 

2. Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych do zamieszkania w 

internacie w dniu zakończenia roku szkolnego. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do internatu na rok szkolny 2020/2021 

– 30.06.2020r. 

II TERMIN – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA / w miarę wolnych miejsc/ 

Termin: do 26 sierpnia 

Ogłoszenie wyników 28 sierpnia                              

Zasady przyjęcia do internatu 

W pierwszej kolejności przyjmowani są: 

1. Uczniowie ZSHT . 

2. Następnie wychowankowie kontynuujący naukę. 

3. W miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie innych publicznych szkół 

średnich. 

Kryteria brane pod uwagę przy przyjęciu do internatu: 
 

a) wielodzietność rodziny kandydata  

b) odległość od miejsca zamieszkania    

c) wychowywanie kandydata przez jednego rodzica lub opiekuna 

d) sytuacja rodzinna i materialna kandydata 

e) kandydat, którego rodzeństwo mieszka lub ubiega się o przyjęcie do internatu  

f) szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad)  

 g) kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej publicznej szkoły średniej  

  h)osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  

 

 

W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby 

kandydatów komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość nieprzyznania 

miejsca w internacie wychowankom, którzy złożyli podania o kontynuowanie 

zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2020/2021, a nie są uczniami 

ZSHT w Zakopanem. Wówczas o przyjęciu do internatu decydować będą 

następujące kryteria: 

1. Pozytywna opinia Rady Wychowawców. 

W pierwszej kolejności przyjmowani będą wychowankowie, którzy uzyskali 

pozytywną opinię Rady Wychowawców (przestrzegali zasady Regulaminu 



Internatu, wykazali się aktywnością w pracy na rzecz internatu, osiągają dobre 

wyniki w nauce). 

2. Odległość od miejsca zamieszkania. 

3. Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie. 

4. Sytuacja rodzinna i materialna kandydata. 

Powyższe zasady opracowano na podstawie: 

1. Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  

2. Regulaminu rekrutacji do Internatu ZSHT  

 

 Podania należy składać w Internacie ZSHT ul. Modrzejewskiej 5 lub w 

sekretariacie szkoły ul. Partyzantów 1/5. 

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Internatu znajdować się będzie na 

tablicy ogłoszeń /parter – Internat/. 

Informacje o przyjęciu uczniów do Internatu będzie również można uzyskać pod 

numerem telefonu: 

Internat: /18/2066249 wew. 211 

Szkoła: /18/2066846 wew. 222 

 

Poniżej znajdziesz dokumenty potrzebne do rekrutacji w Internacie na rok szkolny 

2020/2021. 

Podanie o przyjęcie do Internatu 

Oświadczenia rodziców /prawnych opiekunów 

Karta wychowanka Internatu 

Opłaty na rok szkolny 2020/2021r. 
 
 

  
 
 
 


