
 

                                   Regulamin rekrutacji do Internatu  

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 

                                         na rok szkolny 2022/2023 

 

Podstawa prawna 

 

1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2016r.,poz.59).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. (Dz.U. z 2017r. 

poz.610).  

3. Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. 

4. Regulamin Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach.  

 

 

I. Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na podstawie złożonych podań  

o przyjęcie do internatu od 1czerwca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. 

2. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Oleszycach oraz Technikum nr 1 w Oleszycach. 

3. Podanie o przyjęcie do internatu można składać w sekretariacie Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego lub  

u kierownika internatu. 

4. Wychowankowie internatu składają podanie  na kolejny rok szkolny do dnia 10 

czerwca 2022 roku.  

5. Uczniowie klas pierwszych, którzy chcą zamieszkać w internacie w nowym roku 

szkolnym składają podanie o przyjęcie do dnia 19 sierpnia 2022 roku 

6. 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 - miesięczny dochód osoby lub 

rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie 

o pomocy społecznej czyli od tzw. kryterium dochodowego, 

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 Oleszycach lub pobliskiej miejscowości.     



7. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. 

8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata. 

9. Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę opinię Rady Wychowawczej Internatu 

dotyczącej zachowania się wychowanka w internacie. 

10. Negatywną opinię może otrzymać wychowanek który: 

• w rażący sposób łamał Regulamin Internatu, 

• wykazywał lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

• był zawieszony w prawach mieszkańca internatu, 

• był z nim sporządzony kontrakt wychowawczy, 

• wszedł w konflikt z prawem, 

11. Wychowankowie którzy otrzymali negatywną ocenę komisji rekrutacyjnej lub 

sprawiający trudności wychowawcze, stale łamiący regulamin internatu nie będą 

przyjęci do internatu lub będą przyjęci pod ściśle określonymi warunkami. 

12. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się w dniu 26 sierpnia 2022 r. 

13. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego, o przyjęciu ucznia 

w ciągu roku szkolnego decyduje kierownik internatu, w szczególnych przypadkach w 

porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Oleszycach.  

 

II. Procedura odwoławcza  

 

1. Kandydat, który nie został przyjęty do Internatu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników rekrutacji, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Internatu.  

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia rodzica (opiekuna 

prawnego) lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o podanie przyczyny odmowy 

przyjęcia.  

3. Rodzic (opiekun prawny) kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do 

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia.  

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania.  

 


