Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2019
Dyrektora Zespołu Szkół nr 3
im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
z dnia 28 lutego 2019 r.

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
§1
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, art.107, art.
131 ust.2, art. 135 ust.6, art. 145, art.149 ust.3, art. 150 ust.1 i 2, art. 153 ust. 4, 5 i 6, art. 157
ust.1 i 2, art. 158, art. 160 i art. 161 ) .
2. Zarządzenie nr 5 i 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.
w
sprawie
określenia
terminów
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2019/2020
3. Statut Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie rozdział 5, § 35
§2
Postanowienia ogólne
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
2. O przyjęciu kandydata do Internatu decyduje dyrektor szkoły na wniosek Komisji
Rekrutacyjnej.
3. Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy przyjęcia kandydata do internatu w trakcie roku
szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do Internatu podejmuje dyrektor szkoły.
4. Do Internatu uczniowie przyjmowani są na cały okres edukacji w szkole.
5. Rekrutacji nie podlegają wychowankowie Internatu, którzy kontynuują naukę i deklarują pobyt
w kolejnym roku szkolnym.
§3
Tryb postępowania rekrutacyjnego
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica – opiekuna prawnego.
2. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych wniosków o przyjęcie do Internatu oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów.
3. W pierwszym etapie postępowania przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół nr 3.
4. W przypadku wolnych miejsc do internatu przyjmowani są uczniowie innych szkół.
5. W przypadku większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Internatu niż liczba
miejsc, którymi dysponuje internat, będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające
jednakową wartość:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Internat nadal dysponuje
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wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę
kolejność zgłoszeń.
7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Internat nadal dysponuje wolnymi
miejscami przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.
§4
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyjęcie do Internatu (do pobrania na stronie internetowej szkoły
www.loszczytno.edu.pl w zakładce internat lub w pokoju wychowawców).
2. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające przyjęcie ucznia do szkoły.
3. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których jest mowa w §5 ust. 5
a) oświadczenia o wielodzietności rodziny we wniosku o przyjęcie
b) oświadczenie o samotnym wychowywaniu przez rodzica we wniosku o przyjęcie
c) orzeczenia o niepełnosprawności kandydata, rodziców lub rodzeństwa – kopie orzeczeń
d) kopia dokumentu o objęciu kandydata pieczą zastępczą.
§5
Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
do Internatu.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, może wnieść
do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma
pisemna.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
§6
Terminy rekrutacji
Do 31 maja 2019 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Internacie.
6 maja – 25 czerwca 2019 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Internatu .
Do 1 lipca 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Internatu
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych kryteriów.
Do 2 lipca 2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do Internatu.
11 – 12 lipiec 2019r. do godz. 13.00 – potwierdzanie warunku przyjęcia do szkoły – dostarczenie
do Internatu zaświadczenia.
15 lipca 2019r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych
do internatu wywieszane są w placówce.
26-29 sierpień 2019 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, jeżeli zostały wolne miejsca
30 sierpnia 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego. Listy uczniów
przyjętych wywieszane są w placówce.

2

