
REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU 

TECHNIKUM IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W OWIDZU 

 

 Podstawa prawna:  

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. 2015, poz. 2156   

oraz z 2016 roku poz. 35 i 64 

 Statut Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu  

§ 1 

Terminy i zasady rekrutacji: 

1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 1 czerwca i trwa do 20 sierpnia. 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na podstawie  podania rodzica kandydata lub 

na podstawie podania kandydata pełnoletniego. Podanie o przyjęcie do internatu składa 

się w sekretariacie szkoły: 

a) uczniowie klas programowo wyższych składają podania do sekretariatu szkoły           

do końca roku szkolnego poprzedzającego termin przyjęcia. W tym przypadku 

komisja dodatkowo bierze pod uwagę opinię zespołu wychowawczego internatu 

dotyczącą dotychczasowego zachowania ucznia w placówce, 

b) uczniowie klas pierwszych, którzy chcą zamieszkać w internacie nowym roku 

szkolnym składają podanie o przyjęcie do internatu razem z dokumentami 

rekrutacyjnymi, zgodnie z regulaminem rekrutacji, 

c) uczniowie klas I po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej składają 

kwestionariusz osobowy, 

d) przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych 

miejsc, o przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor Technikum     

im. gen Józefa Hallera w Owidzu.  

3. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły Komisja 

Rekrutacyjna.  

4. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób przyjętych 

i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń Internatu w terminie 7 dni przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu, przysługuje:  

a) uczniom klas pierwszych;  

c) dzieciom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych; 



d) kandydatom mieszkającym w miejscowościach, z których dojazd do szkoły jest 

utrudniony lub niemożliwy. 

6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

 wielodzietność rodziny kandydata; 

 niepełnosprawność kandydata; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

b) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

7. Druki dokumentów (podanie o przyjęcie do internatu, kwestionariusz osobowy) pobiera 

się w internacie, sekretariacie lub ze strony: www.technikumowidz.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. 

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. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-02-2016&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-02-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-02-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.technikumowidz.pl/

