KRYTERIA REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO INTERNATU
LICEUM PLASTYCZNEGO W SUPRAŚLU
1. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń:
a) uczący się, bądź starający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego im. Artura
Grottgera w Supraślu;
b) mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest
utrudniony lub niemożliwy (odległość pomiędzy miejscem zamieszkania
kandydata, a szkołą przekracza 25 km lub czas dojazdu do szkoły środkami
komunikacji zbiorowej przekracza 1 godzinę);
c) mający trudne warunki materialne, wychowawcze lub zdrowotne.
2. Przy przyjmowaniu do Internatu brane są pod uwagę następujące
kryteria:
a) odległość od miejsca zamieszkania lub czas dojazdu;
b) trudne warunki materialne, zdrowotne, wychowawcze;
c) pochodzenie z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych, których dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114);
d) pochodzenie z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin
zastępczych, pochodzenie z innych krajów, bycie sierotą, półsierotą,
dzieckiem samotnych matek lub ojców, dzieckiem którego rodzice
przebywają za granicą;
e) szczególne wskazania natury społecznej lub psychologicznej, przynoszące
korzyść z zamieszkania w Internacie (na podstawie opinii wydanej przez
psychologa lub pedagoga albo zaświadczenia wydanego przez uprawniony
do tego organ);
f) wiek kandydata - uczniowie klas pierwszych mają pierwszeństwo
w sytuacji spełnienia kryteriów podstawowych;
g) przestrzeganie obowiązujących w Internacie zasad i regulaminów;
h) umiejętność współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującym
Regulaminem i ogólnie przyjętymi normami postępowania;
i) zachowanie czystości w pokoju mieszkalnym oraz innych pomieszczeniach
Internatu;
j) udział w Samorządzie Internatu;
k) aktywność w działaniach na rzecz społeczności Internatu;
l) kultura osobista;
m) systematyczność oraz brak zaległości w opłatach za Internat;
n) systematyczne oraz punktualne uczęszczanie do szkoły;
o) otrzymanie ocen promujących na półrocze oraz koniec roku szkolnego;

p) opinia opiekunów nocnych oraz opiekuna medycznego co do zachowania się
mieszkańców Internatu.
3. Termin składania podań o przyjęcie do Internatu upływa z dniem 31
maja.
4. O przyjęciu do Internatu decyduje Komisja powołana przez Kierownika
Internatu w składzie:
 Rada Wychowawcza Internatu
 przedstawiciele Zarządu Samorządu Internatu.
5. Na podstawie w/w kryteriów komisja sporządza zestawienie uzyskanych
punktów, (punktacja według tabeli zał. 1). Na jego podstawie sporządza
listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Internatu w zależności od
uzyskanych punktów i miejsc w Internacie.
6. Listę przyjętych do Internatu ogłasza się nie później niż do dnia
uroczystego zakończenia bieżącego roku szkolnego. Wywiesza się ją do
publicznego wglądu.
7. Uczniowi, który nie został przyjęty do Internatu przysługuje prawo
odwołania się do Dyrektora Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w
Supraślu, którego decyzja jest ostateczna.

