Regulamin rekrutacji do internatu przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego
w Warszawie.
1. Zgłoszenia chętnych do zamieszkania w internacie przyjmowane są w czasie rekrutacji do
Liceum. Wnioski należy składać razem z podaniami o przyjęcie do szkoły, począwszy od
pierwszego etapu rekrutacji. Chętni zobowiązani są do złożenia podania w sekretariacie
liceum wraz z dokumentami składanymi w szkole.
2. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci rozpoczynający naukę w Liceum.
Kandydaci starsi przyjmowani są w przypadku wolnych miejsc. Szacunkowa liczba
wolnych miejsc podana zostanie przed rozpoczęciem rekrutacji do liceum. O przyjęcie do
internatu mogą ubiegać się ci kandydaci, którzy mieszkają w miejscowościach położonych
ponad 50 kilometrów od Warszawy.
3. Kolejność kandydatów ustalana jest na podstawie uzyskanego wyniku punktowego
w trakcie rekrutacji do szkoły (od największej liczby do najmniejszej), zostali
zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły i potwierdzili swoją wolę nauki w przewidziany
regulaminem rekrutacji do szkoły sposób. W przypadku osób z taką samą liczbą punktów
bierze się pod uwagę liczbę punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny.
4. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje komisja w składzie: kierownik internatu,
wychowawca internatu oraz przedstawiciel szkolnej komisji rekrutacyjnej.
5. Odwołania od powziętych decyzji komisji rekrutacyjnej należy kierować do dyrektora
szkoły w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników rekrutacji do szkoły.
Odwołania zostaną rozpatrzone w ciągu 5 dni od momentu ich złożenia.
6. Wychowankowie zobowiązani są do wnoszenia opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.
 Koszt zakwaterowania w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 270 zł za miesiąc. Opłata ta
nie podlega pomniejszeniu w sytuacji nieobecności mieszkańca lub gdy w danym
miesiącu mają miejsce dni wolne od zajęć szkolnych.
 Opłaty wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca.
 Uchylanie się od wnoszenia opłat będzie pociągało za sobą usunięcie wychowanka
z internatu.
7. Koszt wyżywienia w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 17 złotych za dzień (trzy posiłki).
W kolejnych latach kwota ta może ulec zmianie w zależności od zmian cen na rynku. Opłaty
pobierane są proporcjonalnie do ilości posiłków zjedzonych przez mieszkańca.
 Chcąc skorzystać z odliczeń, wychowanek jest zobowiązany zgłosić rezygnację
z posiłków przynajmniej jeden dzień wcześniej przed dniem nieobecności.
 Rezygnacja z posiłków wiąże się z koniecznością opuszczenia internatu.
8. Uczniowie przyjęci do szkoły w ramach projektu „Klasa BGŻ” uzyskują miejsce
w internacie automatycznie (nie uczestniczą w procesie rekrutacji do internatu).
Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu „Klasa BGŻ” pokrywa
Bank BGŻ.

