Internat Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie

REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU
Podstawa prawna:
Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);

Zarządzenie Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas
wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr
pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół
policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021;
Statut Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie;
Regulamin Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie.
§1
Terminy i Zasady rekrutacji:
1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 15 czerwca i trwa do 27 sierpnia.
2. 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 31 lipca 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.
b) uczniowie, którzy chcą zamieszkać w nowym roku szkolnym składają podanie o przyjęcie
do internatu do 07 sierpnia - pierwszy termin; jeśli w internacie pozostały wolne miejsca
po pierwszym terminie rekrutacji do 24 sierpnia – drugi termin (uzupełniający).
c) przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc,
o przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Kwidzynie.
3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły, Komisja
Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest kierownik internatu.
Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych
i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie w dniu
14 sierpnia 2020r. oraz w dniu 27 sierpnia 2020r. ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej –

szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego w załączniku nr 1
4. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół których organem prowadzącym jest
Powiat Kwidzyński.
5. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są:
a) uczniowie kontynuujący pobyt w internacie,
b) uczniowie z brakiem możliwości dojazdu do szkoły,
c) uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w godzinach
popołudniowych lub wieczornych, co uniemożliwia powrót do domu,
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d) uczniowie w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej – po indywidualnym
rozpatrzeniu danego przypadku przez komisję rekrutacyjną.
6. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony:
www.zsp2.ckj.edu.pl
§2
Procedura odwoławcza:
1. 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.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem
o uzasadnienie.
3. Rodzic/opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść
do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
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.
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