
Załącznik nr 2 

do zarządzenia dyrektora 5/2022 

z dnia 28.02.2022r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU 

Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem 

 na rok szkolny 2022/2023 

 

§1 

Zasady rekrutacji: 

 

1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem stałego 

zamieszkania. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie wniosku złożonego przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego w porozumieniu z rodzicami. 

3. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie . 

a) Wychowankowie internatu, którzy chcą kontynuować zamieszkanie w internacie składają 

podania o przyjęcie na kolejny rok szkolny do 24 czerwca. 

b) Uczniowie, którzy po raz pierwszy starają się o zamieszkanie w internacie w nowym roku 

szkolnym, składają podanie zgodnie z podanymi terminami rekrutacji. 

4. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę wolnych 

miejsc. 

5. O przyjęciu w ciągu roku szkolnego decyduje Kierownik Internatu w porozumieniu z 

Dyrektorem ZSHT. 

 

§2 

 Zakwaterowanie wychowanka  

 

1. Zakwaterowanie osób odbywa się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego. 

2. Przyjęcie uczniów z klas pierwszych i tych, którzy po raz pierwszy zamieszkają w danym roku 

szkolnym w internacie odbywa się wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat za korzystanie z 

internatu do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto szkoły:  

59 8821 0009 0000 0003 0065 0002 w wysokości 50 zł/ miesiąc oraz przestrzeganie Regulaminu 

Internatu. W/w opłata miesięczna za internat może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.  

 



§3 

Procedura odwoławcza 

 

1.  Uczeń, który nie został przyjęty do internatu ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji w 

terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 

2. Rodzic kandydata, który nie został przyjęty do internatu  może wnieść do Dyrektora Zespołu 

odwołanie, w terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. . 

3. Dokumenty potrzebne do rekrutacji znajdują się na stronie szkoły- zakładka internat. 

4. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje Kierownik Internatu w porozumieniu z Dyrektorem 

ZSHT.  

5. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są: 

a) uczniowie ZSHT w Zakopanem. 

b) uczniowie kontynuujący zamieszkanie w internacie 

c) w miarę wolnych miejsc uczniowie innych publicznych szkół średnich zameldowani poza 

miejscem realizowania obowiązku nauki, 

d) w przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi i 

wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń posiadający zameldowanie w Zakopanem.  

6. Uczniowie, którzy mieszkali w internacie, ale nie przestrzegali Regulaminu Internatu i  

Statutu Szkoły w której pobierali naukę mogą nie być przyjęci do placówki lub być przyjęci  

warunkowo, po podpisaniu kontraktu wychowawczego za poręczeniem któregoś z wychowawców 

internatu lub Kierownika placówki. 

 

 §4 

Terminy składania podań: 

 

I TERMIN: 

1. Od 10.05.2022 r. do 24.06.2022 r. 

2. Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych do zamieszkania w internacie w dniu 

zakończenia roku szkolnego. 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 

do internatu na rok szkolny 2022/2023 – 30.06.2022r. 

 

II TERMIN – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA / w miarę wolnych miejsc/ 



Termin: do 26 sierpnia 

Ogłoszenie wyników 29 sierpnia       

 

§5 

    

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 2022/2023, 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 Internatu ZSHT  

 

Podania należy składać w sekretariacie szkoły ul.Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane. 

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: 514794316 

Szkoła: 18 20 66 846 

 

Poniżej znajdziesz dokumenty potrzebne do rekrutacji w Internacie na rok szkolny 2022/2023. 

Podanie o przyjęcie do Internatu załącznik nr 1 

Oświadczenia rodziców /prawnych opiekunów załącznik nr 2 

 



 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu rekrutacji 

do internatu 

 

            Zakopane, dn. ……………………..  

 

 

Kierownik Internatu  

Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem  

im. Władysława Zamoyskiego 

ul. H. Modrzejewskiej 5, 34-500 Zakopane 

 

 

 

WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o przyznanie miejsca w Internacie ZSHT w Zakopanem mojej córce/mojemu 

synowi w roku szkolnym 20..…/20…….  

   

Imię i nazwisko ucznia -…………………………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły i klasa - ………………………………….………………………..….….…….…..…  

Miejsce stałego zamieszkania - ……………………………………………………………………… 

Nr. telefonu rodzica/opiekuna prawnego - …………………………………….……………...………          

 

Odległość od miejsca stałego zamieszkania do szkoły ……..……km 

 

Oświadczam , że nasza gospodarstwo składa się z następujących osób : 

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa 

   

   

   

   

   

   

   

 

Oświadczam , że przedstawione przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ……………………………. 

                                                                                /podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu rekrutacji 

do internatu 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………… 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się Regulaminem Internatu i Ramowym Rozkładem Dnia 

oraz, że przebywam na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.      

2. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas 

dojścia do szkoły i powrotu ze szkoły do internatu oraz dojazdu z domu do internatu i z in-

ternatu do domu, dojścia na zajęcia dodatkowe – pozalekcyjne oraz w czasie ich trwania i 

powrotu do internatu. Wszystkie tego typu zajęcia muszą być udokumentowane pismem 

określającym rodzaj, miejsce oraz termin i czas trwania zajęć.  

3. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka wyjścia 

z internatu w czasie wolnym (poza zajęciami lekcyjnymi lub w dniach wolnych od zajęć) – 

zgodnie z regulaminem. W uzasadnionych przypadkach późniejszy powrót do internatu mu-

si być poprzedzony pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.   

4. Oświadczam, że córka/syn w trakcie pobytu w Internacie będzie korzystał(a)  

z wyżywienia  (obiady od PN-CZ obowiązkowe , śniadania i kolacje na zasadach dobrowol-

ności) i zobowiązuję się, do systematycznego regulowania płatności za wyżywienie oraz 

pobyt dziecka w internacie do 10 dnia  każdego miesiąca. 

5. Zobowiązuję się do stałego utrzymywania kontaktów z wychowawcami internatu              

(co najmniej raz w miesiącu) w sprawach wychowawczych i bezpieczeństwa mojego dziec-

ka. 

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić), na podejmowanie przez wy-

chowawcę decyzji w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia lub życia                                            

(np. konieczność wykonania badań specjalistycznych, podpisania zgody na wykonanie ope-

racji w szpitalu lub innych). 

7. Oświadczam, że w czasie weekendów (od piątku do poniedziałku) syn/córka będzie pozo-

stawał(a) pod moją opieką. Zgodę na pozostałe wyjazdy w dni powszednie dla dziecka nie-

pełnoletniego/pełnoletniego będę wyrażać pisemnie z wyprzedzeniem lub wyjątkowo 

uzgadniać telefonicznie.  

8. W przypadku wyrządzenia szkody materialnej przez moje dziecko na terenie internatu zo-

bowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą lub zakupem. 

9. Wyrażam zgodę na poddanie mojego dziecka badaniu alkomatem (w przypadku podejrze-

nia spożycia alkoholu). Mam świadomość, że  w przypadku wykrycia alkoholu zostaną za-

stosowane obowiązujące w placówce procedury. 

10. Niniejsze oświadczenia, zgody i zobowiązania obowiązują na cały okres pobytu dziecka 

w Internacie i nie ma konieczności ponawiania ich corocznie. 



11. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadectwa. 

Zakopane, dn. ………………………                                                                                                                                                  

Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd……………………….. 

Numer telefonu kontaktowego ……………………………….. 

 


