REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU
Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe – art. 107, art. 131 ust2, art. 136, art. 145
 Statut Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie - § 59, § 60
 Ustawa o pomocy społecznej – art. 8 ust 1 pkt. 2
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§1
Terminy i zasady rekrutacji:
Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 01.06. 2022r i trwa do 31 sierpnia 2022r.
Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodzica kandydata lub na podstawie wniosku
kandydata pełnoletniego. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie szkoły lub
u kierownika internatu:
a) wychowankowie internatu do 30 czerwca 2022r. składają podanie o przyjęcie do internatu na kolejny rok
szkolny. W tym przypadku komisja dodatkowo bierze pod uwagę opinię zespołu wychowawczego internatu
dotyczącą dotychczasowego zachowania ucznia w placówce. Negatywną opinię może otrzymać wychowanek
który: wykazywał lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, był zawieszony
w prawach mieszkańca, otrzymał liczne uwagi w Karcie Obserwacji Wychowanków, w rażący sposób złamał
Regulamin Internatu, zawarł Kontrakt wychowawczy, wszedł konflikt z prawem,
b) wychowankowie sprawiający trudności wychowawcze, łamiący stale Regulamin Internatu oraz którzy
otrzymali opinię negatywną ( §1 ust.3 pkt. a) nie będą przyjęci do internatu lub będą przyjęci warunkowo
z określeniem warunków przyjęcia,
c) wychowankowie którzy otrzymali zachowanie naganne w klasyfikacji rocznej nie mogą ubiegać się
o przyjęcie do internatu,
d) uczniowie, którzy chcą zamieszkać w nowym roku szkolnym składają podanie o przyjęcie do internatu do 30
lipca 2022r. - pierwszy termin; jeśli w internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji,
do 31 sierpnia 2022r. – drugi termin,
e) w miarę wolnych miejsc przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego. O przyjęciu ucznia
w ciągu roku szkolnego decyduje kierownik internatu, a w szczególnych przypadkach może nastąpić to po
wcześniejszej konsultacji z dyrektorem Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się w dniu 02 sierpnia 2022r. oraz w dniu 31 sierpnia 2022r. ogłoszenie
wyników rekrutacji uzupełniającej.
O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół których organem prowadzącym jest Powiat
Lubaczowski.
W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są:
a) uczniowie zamieszkujący w miejscowościach, z których dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy,
b) osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
c) dzieci z rodzin wielodzietnych lub wychowywane przez jednego z rodziców, opiekunów prawnych lub objęte
pieczą zastępczą,
d) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach do internatu mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali
w Lubaczowie lub pobliskiej miejscowości.
O kolejności przyjęcia do internatu decyduje liczba uzyskanych punktów, wg tabeli stanowiącej załącznik nr 1.
Ilość punktów sumuje się i ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego postępowania placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Osoba przyjęta do internatu, która z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania w nim zobowiązana jest
o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie kierownika internatu lub pracowników sekretariatu szkoły.
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10. Druki dokumentów są do pobrania w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony: www.zs-lubaczow.com
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§2
Procedura odwoławcza:
W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.
Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
Rodzic/opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania odwołania.

Załącznik nr 1

Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół w Lubaczowie
Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1

Kandydat zamieszkujący w miejscowościach, z których dojazd do
szkoły jest utrudniony lub niemożliwy

6

odległość placówki od miejsca zamieszkania kandydata do 20 km

2

odległość placówki od miejsca zamieszkania
kandydata powyżej 20 km do 40 km

4

odległość placówki od miejsca zamieszkania kandydata powyżej
40 km

6

3

Trudna sytuacja materialna kandydata ( niski dochód na członka
rodziny)

1

4

Wielodzietność rodziny kandydata

1

5

Niepełnosprawność kandydata

1

6

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

7

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

8

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

9

Samotne wychowywanie kandydata, półsierota

1

10

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

11

Kandydat w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zamieszkały
w Lubaczowie lub pobliskiej miejscowości

1

2

2

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, które należy
złożyć razem z wypełnionym Podaniem o przyjęcie do internatu

Kryteria naboru
Kandydat z rodziny
wielodzietnej
Kandydat, którego jedno z
rodziców (matka lub ojciec) jest
niepełnosprawne
Kandydat obojga rodziców
niepełnosprawnych

Kandydat, którego rodzeństwo
ma orzeczoną
niepełnosprawność lub znaczny
bądź umiarkowany stopień
niepełnosprawności (powyżej
16 roku życia) lub sam jest
niepełnosprawny.
Kandydat samotnie
wychowywany przez matkę lub
ojca

Kandydat objęty pieczą
zastępczą

Trudna sytuacja materialna
kandydata ( niski dochód na
członka rodziny)

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.
Oświadczenie na podaniu.
Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych
, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność
do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na
podstawie odrębnych przepisów.
Oświadczenie na podaniu poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
Oświadczenie na podaniu poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem. Oświadczenie na podaniu.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą w postaci kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
Oświadczenie na podaniu.

Kandydat, który ma trudności z
dojazdem do szkoły:

Oświadczenie na podaniu.
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a) odległość szkoły od miejsca
zamieszkania,

Oświadczenie na podaniu.

b) brak bezpośredniego
połączenia – dojazdu
komunikacją publiczną.
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