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Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 5 z dn. 31.01.2018 r.

§1
Rekrutacja do Internatu rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 30 sierpnia 2018 r. W przypadku
wolnych miejsc przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego.
O zakwaterowanie wraz z wyżywieniem może ubiegać się każdy uczeń Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie.
W przypadku wolnych miejsce w Internacie o zakwaterowanie mogą ubiegać się uczniowie
z innych szkół.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku o przyjęcie do internatu
złożonego przez kandydata w przypadku uczniów pełnoletnich, rodziców lub prawnych
opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły (osoby
ubiegające się o przyjęcie do Studium i kandydaci z innych szkół), u kierownika lub
wychowawców internatu w przypadku osób, które w poprzednim roku szkolnym mieszkały w
Internacie Studium.
Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez dyrektora szkoły Komisja
Rekrutacyjna.
Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych
i nieprzyjętych po zakończeniu rekrutacji (w terminie podstawowym oraz terminie
uzupełniającym).
§2

1. Wnioski o przyjęcie do Internatu przyjmuje się w następujących terminach:
a. Od aktualnych mieszkańców Internatu na kolejny rok szkolny wychowawcy przyjmują
deklaracje kontynuowania zamieszkania w Internacie (Załącznik nr 1 – uczniowie Studium,
Załącznik nr 2 – uczniowie spoza Studium) od 15 maja do z do 15 czerwca danego roku.
b. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu do internatu osób, które były już mieszkańcami
w poprzednim roku szkolnym, zostanie podana w dniu 18.06.2018 r.
c. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie do Szkoły Policealnej - Medycznego Studium
Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie i chcą mieszkać w internacie w danym
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roku szkolnym składają wniosek (załącznik nr 3) do sekretariatu szkoły zgodnie z
wyznaczonymi terminami rekrutacji.
 I termin rekrutacji: przyjmowanie dokumentów – 1.06.2018 – 24.07.2018 r.,
podanie wyników I terminu rekrutacji – 25.07.2018 r.
 Termin uzupełniający rekrutacji: przyjmowanie dokumentów - 25.07.2018.23.08.2018 r., podanie wyników rekrutacji w terminie uzupełniającym –
24.08.2018 r.
d. Osoby z innych szkół ubiegające się o przyjecie do Internatu Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie składają wniosek
(Załącznik nr 4) do sekretariatu szkoły zgodnie z wyznaczonymi terminami rekrutacji
(I terminem oraz terminem uzupełniającym). Decyzja o przyjęciu do internatu zostanie
jednak podana w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji w terminie uzupełniającym, tj.
24.08.2018 r.
§3
1. Ilość przyznanych miejsc w Internacie uzależniona jest od wielkości bazy lokalowej, którą w danej
chwili dysponuje Internat.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu mają:
a. uczniowie Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im Stanisława
Liebharta w Lublinie,
b. uczniowie, którzy mieszkali w Internacie w latach ubiegłych i osiągnęli pozytywne
wyniki w nauce oraz przestrzegali Regulaminu Internatu.
3. Przy analizie formalnej wniosku i przyznaniu miejsca w Internacie, bierze się pod uwagę
następujące kwestie:
a. wielodzietność rodziny ucznia,
b. niepełnosprawność ucznia,
c. niepełnosprawność rodziców ucznia,
d. niepełnosprawność rodzeństwa ucznia,
e. stan zdrowia ucznia,
f. samotne wychowywanie ucznia w rodzinie,
g. objęcie ucznia pieczą zastępczą,
h. odległość od miejsca zamieszkania, pierwszeństwo mają uczniowie mieszkający w
miejscowościach, z których codzienny dojazd jest niemożliwy lub utrudniony,
i. trudne warunki materialne,
j. inne szczególne przesłanki, w tym zdarzenia losowe, które mogą mieć wpływ na
przyjęcie do Internatu.
4. Za spełnianie kryteriów w punktach a-g przydziela się po 2 punkty, w punktach h-j przydziela się
po 1 punkcie.

§4
1. O przyjęciu ucznia do Internatu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana na dany rok szkolny.
2. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski, zgodnie z przyjętymi terminami rekrutacji (I termin
rekrutacji i termin uzupełniający).
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3. Komisja Rekrutacyjna:
a. analizuje wnioski pod względem spełniania wymogów formalnych i rozpatruje je zgodnie
z kryteriami podanymi w niniejszym regulaminie,
b. sporządza dokumentację: protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej do Internatu,
c. sporządza listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową wychowanków przyjętych w
I terminie rekrutacji i terminie uzupełniającym,
d. sporządza protokół, który zatwierdza Dyrektor Studium.

§5
1. Uczniowie, którzy nie zgłosili się do zakwaterowania w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia do Internatu,
zostają skreśleni Decyzją Kierownika Internatu z listy mieszkańców bez powiadamiania.
2. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Internatu o nieprzyznaniu miejsca, przysługuje prawo
wniesienia pisemnego odwołania.
a. w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych
i uczniów nieprzyjętych do Internatu, osoba nieprzyjęta, rodzic lub opiekun prawny
ucznia może wystąpić z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie decyzji.
b. w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia osoba nieprzyjęta, rodzic lub opiekun
prawny ucznia może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej.
c. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
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