ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego
w Toruniu na rok szkolny 2021/2022
1. Do Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w pierwszej

2.

3.

4.
5.

kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum
Ogólnokształcącego w Toruniu, którzy składają wniosek o przyjęcie do internatu.
Wychowankowie, którzy mieszkali w internacie w poprzednim roku szkolnym mają zapewnione
miejsce w placówce na podstawie złożonej „Deklaracji kontynuowania pobytu w internacie”.
W przypadku wolnych miejsc w internacie mogą być przyjmowani uczniowie innych szkół, którzy
do wniosku zobowiązani są dołączyć wypełniony formularz oświadczeń.
W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba wolnych
miejsc, brane będą pod uwagę poniższe kryteria oraz liczba punktów uzyskanych przez kandydata po
potwierdzeniu niezbędnymi dokumentami.
Wnioski o przyjęcie do internatu wraz z załącznikami można składać:

✓ drogą elektroniczną, na adres: internat.rekrutacja@8lo.torun.pl
✓ przesyłać pocztą tradycyjną na adres INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO I VIII LO Grunwaldzka 29/31 Toruń 87-100
✓ składać osobiście w punkcie rekrutacyjnym, który mieści się w budynku internatu żeńskiego.
Lp. KRYTERIUM

LICZBA
Dokumenty składane przez
PUNKTÓW kandydata potwierdzające
spełnienie kryteriów

W przypadku kandydata niepełnoletniego:
1.

Wielodzietność rodziny
kandydata

5

Oświadczenie rodzica

2.

Niepełnosprawność kandydata

5

Orzeczenie o niepełnosprawności,
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego

3.

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

5

Orzeczenie o niepełnosprawności

4.

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

5

Orzeczenie o niepełnosprawności

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata

5

Orzeczenie o niepełnosprawności
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6.

Samotne wychowanie kandydata
w rodzinie

5

Oświadczenie rodzica

7.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

5

Dokument poświadczający objęcie
dziecka pieczą zastępczą

W przypadku kandydata pełnoletniego:
1.

Wielodzietność rodziny
kandydata

5

Oświadczenie kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

5

Orzeczenie
o niepełnosprawności, orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego

3.

Niepełnosprawność dziecka
kandydata

5

Orzeczenie
o niepełnosprawności, orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
dziecka

4.

Niepełnosprawność innej osoby
bliskiej, nad którą kandydat
sprawuje opiekę

5

Orzeczenie o niepełnosprawności,
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego dziecka

5.

Samotne wychowanie dziecka
przez kandydata

5

Oświadczenie kandydata

W przypadku kandydatów niepełnoletnich i pełnoletnich:
1.

Uczęszczanie kandydata
do szkoły, której organem
prowadzącym jest Gmina Miasta
Toruń

5

Oświadczenie rodzica kandydata
niepełnoletniego lub kandydata
pełnoletniego o uczęszczaniu
do szkoły prowadzonej przez Gminę
Miasta Torunia

2.

Rozpoczęcie przez kandydata
nauki w klasie pierwszej

4

Zaświadczenie potwierdzające
przyjęcie kandydata do klasy
pierwszej

3.

Zamieszkanie przez kandydata
poza Toruniem w odległości
od internatu:
a/ od 30 km do 50 km
b/ powyżej 50 km

3
4

Oświadczenie rodzica kandydata
niepełnoletniego lub kandydata
pełnoletniego o miejscu
zamieszkania kandydata
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4.

Uczęszczanie przez kandydata
do oddziału mistrzostwa
sportowego
w szkole, której organem
prowadzącym jest Gmina Miasta
Toruń

3

Oświadczenie rodzica kandydata
niepełnoletniego lub kandydata
pełnoletniego o uczęszczaniu
do oddziału mistrzostwa sportowego
w szkole, której organem
prowadzącym jest Gmina Miasta
Toruń

5.

Korzystanie z internatu przez
rodzeństwo kandydata

3

Oświadczenie rodzica kandydata
niepełnoletniego lub kandydata
pełnoletniego o korzystaniu
z internatu przez rodzeństwo
kandydata

6.

Uczęszczanie kandydata
do szkoły publicznej
prowadzonej przez osobę
fizyczną lub inną osobę prawną
niż Gmina Miasta Toruń

1

Zaświadczenie potwierdzające
uczęszczanie kandydata do szkoły
publicznej prowadzonej przez osobę
fizyczną lub inną osobę prawną niż
Gmina Miasta Toruń

6. O przyjęciu do Internatu ZSPS i VIII LO decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów jest brana pod uwagę
kolejność zgłoszeń.
8. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów (orzeczenia, poświadczone kopie dokumentów)
należy złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do internatu.
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