
REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU  
                ZESPOŁU SZKÓŁ  

                         TECHNICZNO – WETERYNARYJNYCH 
                                         W TRZCIANIE  

 

 

  Podstawa prawna: 

 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  

     /Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami/, 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół i placówek, 

- Regulamin Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. 

 
§1 

 

Terminy i zasady rekrutacji: 

 
1. Uczniowie klas programowo wyższych składają deklaracje zamieszkania w internacie do 

sekretariatu szkoły w terminie od 02 do 31 maja każdego roku. W przypadku wysyłania deklaracji 

pocztą lub kurierem decyduje data nadania deklaracji. 

2. Nie złożenie deklaracji w wyżej wymienionym terminie będzie skutkowało utratą miejsca 

w internacie na kolejny rok szkolny. Wychowanek, aby uzyskać statut mieszkańca musi ponownie 

uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.  

3. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się w terminie ogłoszonym w Zarządzeniu 

Dyrektora Szkoły wydanym na podstawie Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie 

określenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

(z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr 

pierwszy klas I publicznych szkół policealnych,    

4. Zarządzenie Dyrektora Szkoły o którym mowa powyżej ustala także skład Komisji Rekrutacyjnej, 

nie później niż na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na 

który prowadzona jest rekrutacja. 

5. Pierwszy etap rekrutacji trwa do dnia składania oryginałów świadectw przez kandydatów do klas 

pierwszych. 

6. O zakończeniu rekrutacji Komisja informuje wydając komunikat na stronie internetowej szkoły oraz 

tablicy informacyjnej. 

7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata. 

8. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie Zespołu Szkół Techniczno- 

Weterynaryjnych w Trzcianie w godzinach jego pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -

15:00. W przypadku wysyłania wniosku o przyjęcie do internatu pocztą lub kurierem decyduje data 

nadania. 

9. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrzone wyłącznie w przypadku ogłoszenia rekrutacji 
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uzupełniającej. 

10. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. O 

przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu Techniczno- Weterynaryjnych w 

Trzcianie na podstawie złożonego wniosku. 

11. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły, jej przewodniczącym jest Kierownik Internatu. 

12. Wyniki rekrutacji w pierwszym etapie będą dostępne w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni od 

zakończenia przyjmowania wniosków w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 

– 15:00. 

13. Wyniki rekrutacji uzupełniającej, w drugim etapie ogłasza się w sposób jak wyżej wraz z 

ogłoszeniem o zakończeniu rekrutacji. 

14. Jeżeli w pierwszym terminie rekrutacji liczba złożonych wniosków jest mniejsza od liczby miejsc 

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę przyjętych bez naliczania punktów. 

15. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest 

Powiat Rzeszowski. 

16. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Techniczno- 

Weterynaryjnych w Trzcianie. 

17. O przyjęciu do internatu decyduje liczba uzyskanych punktów, wg Tabeli 1 INSTRUKCJI DLA 

RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU. 

18. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas pierwszego etapu 

rekrutacji brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń - złożenia wniosku. 

19. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, po zakończeniu rekrutacji w pierwszym etapie, 

ogłasza się etap drugi, który trwa do wyczerpania się miejsc.  

20. Podczas drugiego, uzupełniającego etapu rekrutacji o przyjęciu do internatu decyduje kolejność 

złożonych wniosków. 

21. Deklaracje wychowanków oraz wnioski o przyjęcie kandydatów, którzy nie rozliczyli się rzeczowo 

lub finansowo na dzień 30 czerwca danego roku, za poprzednie okresy pobytu w internacie nie będą 

rozpatrywane do czasu uregulowania zobowiązań. Po uregulowaniu zobowiązań wniosek i deklarację 

należy złożyć ponownie. 

22. W sytuacjach o których mowa powyżej wychowanek/opiekunowie prawni zawiadamiani są przez 

kierownika internatu niezwłocznie.  

23. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły, internacie lub ze strony: http://www.zstw.pl/ 

(zakładka Internat). 

 
§2 

 

Procedura odwoławcza: 

 
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic/opiekun 

prawny może wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym odwołaniem od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej. 

2. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania. 

 
 
 

http://www.zstw.pl/
http://www.zstw.pl/


 
 
Do pobrania: 

 
1. Wniosek o przyjęcie do internatu:  
 
Wnioski o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2020/2021 składają: 

- kandydaci do wszystkich kierunków klas pierwszych, 

- uczniowie klas programowo wyższych, którzy nie mieszkali, a chcą zamieszkać w internacie, 

- uczniowie, którzy zostali trwale wymeldowani z internatu. 

O terminie i formie składania wniosków poinformujemy w późniejszym terminie. 

POBIERZ WNIOSEK: www.zstw.pl/sites/default/files/2020_2021/wniosek.pdf 

 

2. Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w internacie:  
 
Deklarację wypełniają wszyscy obecnie mieszkający wychowankowie internatu, którzy zamierzają 

kontynuować pobyt w internacie ZST-W w Trzcianie w roku szkolnym 2020/2021.  

UWAGA: - Niewypełnienie deklaracji wiąże się z rezygnacją z pobytu w internacie. 

O terminie i formie składania deklaracji poinformujemy w późniejszym terminie. 

POBIERZ DEKLARACJĘ: www.zstw.pl/sites/default/files/2020_2021/deklaracja.pdf 

         Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie 

            TABELA 1 

I Kryteria główne 

Kandydat 

NIEPEŁNOLETNI   

Liczba punktów 

Kandydat 

PEŁNOLETNI 

Liczba punktów 

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej 

troje lub więcej dzieci 
5 5 

Kandydat jest niepełnosprawny 5 5 

Kandydat, którego jeden z rodziców jest 

niepełnosprawny 
5  

Kandydat, którego dwoje z rodziców są 

niepełnosprawni 
5  

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną 

niepełnosprawność 
5  

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub 

ojca 
5  

Kandydat objęty pieczą zastępczą 5  

http://www.zstw.pl/sites/default/files/2020_2021/wniosek.pdf
http://www.zstw.pl/sites/default/files/2020_2021/deklaracja.pdf


 

 

Niepełnosprawność dziecka kandydata  5 

Niepełnosprawność innej bliskiej osoby, nad którą 

kandydat sprawuje opiekę 
 5 

Samotne wychowanie dziecka przez kandydata  5 

II. Kryteria dodatkowe 

Kandydat 

NIEPEŁNOLETNI   

Liczba punktów 

Kandydat 

PEŁNOLETNI 

Liczba punktów 

Kandydat jest uczniem klasy I 4 4 

Odległość szkoły od miejsca zamieszkania powyżej 

50 km 
5 5 

Kandydat, który otrzymał świadectwo ostatniej 

ukończonej klasy z wyróżnieniem 
5 5 

Kandydat pełnoletni z niepełnej rodziny  3 


