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Regulamin Rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół  
im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 

na rok szkolny 2021/2022 

 

§ 1 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).   
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2014 r. poz. 7). 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60 ze zm.).  
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i 
placówek (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737). 

6. Regulamin Internatu. 

§2  

Rekrutacja 
1. Ze względu na brak opieki medycznej do internatu przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe. 
2. Uwzględniając pkt 1, o przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie mieszkający                   w 

miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony, 
posiadający co najmniej poprawną oceną z zachowania. 

3. Kryteria przyjęcia wg ważności:  
a) dotychczasowi mieszkańcy internatu, 
b) uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego, 
c) odległość  od miejsca zamieszkania – w przypadku takiej samej odległości o pierwszeństwie  

przyjęcia decyduje kolejność zgłoszeń, 
d) sytuacja rodzinna ucznia, w tym wielodzietność. 

4. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały          w 
miejscowości będącej siedzibą szkoły, do której uczęszcza. 

5. Naruszenie przepisów prawa, w wyniku którego zostaje wydany wyrok sądu powoduje, że uczeń nie 
zostaje przyjęty do internatu. 

6. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji rekrutacyjnej. 
 
 
 
 
 



§3  
Komisja rekrutacyjna   

 
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.                                                     
2. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół, w każdym roku szkolnym wyznacza 

przewodniczącego komisji.                                                                                                           
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:                                                                                      

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy       
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.                                         

2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  
4. Wyniki rekrutacji będą umieszczone na tablicy informacyjnej szkoły i dostępne pod numerem 

telefonu 33 8520184 od 31 lipca 2021 r.                                      
 

§4 
Dokumenty 

 
1. Dokumenty potrzebne do zamieszkania w internacie szkolnym są dostępne na stronie internetowej 

szkoły pod hasłem Internat i są to: 
a) Wniosek o przyjęcie do internatu 
b) Karta osobowa wychowanka + oświadczenia 

 
2. Termin składana wniosków: od dnia 31.05.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. z możliwością przedłużenia 

na cały rok szkolny (w zależności od posiadanych wolnych miejsc). 
3. Obowiązek składania wniosku o przyjęcie do internatu na nowy rok szkolny dotyczy również 

obecnych mieszkańców.  


