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Załącznik do Regulaminu Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w sprawie naboru 

wychowanków 

 

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2  

  W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze 
zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 162 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 59) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

4. Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. 
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I 
publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 
policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół 
podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok 
szkolny 2022/2023 w województwie podkarpackim.  

5. Statut Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie 

6. Regulamin Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie 

 

Założenia ogólne 

 

1. Internat sprawuje opiekę nad wychowankami od godz. 17.00 w niedzielę  
do godz. 20.00 w piątek. Inne sprawy reguluje Regulamin Internatu.  
Kontakt z Internatem Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie przy al. Rejtana 3 - osobisty lub 
telefoniczny pod numerami telefonu: 17-748-29-53 lub 17-748-29-55. 

2. Każdy mieszkaniec internatu ma obowiązek korzystać z całodziennego wyżywienia 
w stołówce. Koszt zakwaterowania i wyżywienia w Internacie reguluje zarządzenie 
Dyrektora Szkoły. Wpłaty za wyżywienie i mieszkanie należy wpłacać na konto 
nr 19 1020 4391 0000 6302 0187 3116 w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów podane 
są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w zakładce 
Internat -> O internacie -> Rekrutacja. 

 

System rekrutacji 

 

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. 
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1. Do Internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas pierwszych 
Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie. 

2. W przypadku wolnych miejsc do Internatu mogą być przyjmowani uczniowie innych 
szkół ponadpodstawowych. 

3. Uczniom innych szkół ponadpodstawowych miejsce w Internacie przyznawane jest 
tylko na dany rok szkolny. 

4. W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do Internatu niż 
liczba miejsc stosuje się odpowiednie kryteria rekrutacyjne. 

5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) 
kandydata. 

6. Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają mieszkańcy Internatu (uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie), którzy w określonym czasie dostarczyli deklarację 
kontynuacji zamieszkania w Internacie i uzyskali pozytywną opinię Rady 
Wychowawców Internatu. Zobowiązani są oni natomiast do telefonicznego 
potwierdzenia woli zamieszkania, w terminie zgodnym z harmonogramem 
umieszczonym na stronie Internatu. 

7. Osoba przyjęta do Internatu, która podjęła decyzję o rezygnacji z miejsca, zobowiązana 
jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kierownika lub Wychowawców 
Internatu. 

8. Przy zakwaterowaniu wskazana jest obecność przynajmniej jednego z rodziców 
(opiekunów prawnych). 

 

Komisja Rekrutacyjna 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. 

2. Komisję Rekrutacyjną w każdym roku szkolnym powołuje Dyrektor Zespołu Szkół  
nr 2 w Rzeszowie oraz wyznacza przewodniczącego Komisji – w przypadku Internatu 
jest nim Kierownik Internatu. 

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, 

b) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

Dokumenty składane przez kandydata 

 

1. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie mieszkający już w internacie składają do 
wychowawców grup dokument Deklaracja kontynuowania zamieszkania w internacie 
w następnym roku szkolnym. Formularz dostępny jest do pobrania na stronie 
internetowej https://zs2.rzeszow.pl w zakładce Internat -> O internacie -> Dokumenty 

2. Rodzic (opiekun prawny) kandydata lub kandydat pełnoletni ubiegający się o przyjęcie 
do Internatu Zespołu Szkół nr 2 przesyłają drogą elektroniczną na adres e-mail: 
internat.rejtan@gmail.com uzupełniony formularz Podanie o przyjęcie do internatu. 
Dokument dostępny jest do pobrania na stronie internetowej https://zs2.rzeszow.pl w 
zakładce Internat -> O internacie -> Dokumenty. W odpowiedzi kandydat otrzyma 
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elektroniczne potwierdzenie złożenia dokumentu.  

3. Możliwe jest również dostarczenie osobiste podania w formie papierowej do 
Kierownika lub Wychowawców Internatu albo do sekretariatu Zespołu Szkół nr 2 w 
Rzeszowie w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. 

4. Podanie o przyjęcie do Internatu powinno zawierać: 

a) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata 

b) imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, 

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, 

d) numery telefonów kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych), 

e) adres e-mail rodziców (opiekunów prawnych). 

 

Kryteria naboru kandydatów 

 

1. Komisja Rekrutacyjna stosuje następujące kryteria przy przyznawaniu miejsc w 
internacie: 

a) w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół 
nr 2 w Rzeszowie, 

b) w przypadku wolnych miejsc przyjmowani są uczniowie innych szkół 
ponadpodstawowych z terenu miasta Rzeszowa, które nie posiadają własnych 
internatów. Wychowankowie - uczniowie innych szkół - pragnący kontynuować 
zamieszkanie w placówce podlegają rekrutacji w każdym roku szkolnym. 

c) w przypadku kontynuowania pobytu w placówce w kolejnym roku szkolnym 
wychowankowie (uczniowie Zespołu Szkół nr 2) składają Deklarację 
kontynuowania zamieszkania w internacie na rok szkolny 2022/2023. W tym 
przypadku Komisja dodatkowo - jako kryterium - bierze pod uwagę opinię Rady 
Wychowawców Internatu Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie dotyczącą 
dotychczasowego sprawowania wychowanka w placówce (przestrzeganie 
regulaminu, zaangażowanie w życie społeczne Internatu, wyniki w nauce, 
zachowanie). 

2. Wychowankowie Internatu, którzy są uczniami innych szkół ponadpodstawowych z 
terenu miasta Rzeszowa i deklarują chęć kontynuowania zamieszkania w Internacie w 
kolejnym roku szkolnym, podlegają pełnej rekrutacji do Internatu na zasadach 
ogólnych. 

3. W przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę wolnych miejsc, Komisja 
Rekrutacyjna uwzględnia następujące kryteria dodatkowe: 

a) uczniowie klas pierwszych, 

b) odległość i możliwość dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły, 

c) dzieci samotnych matek lub ojców oraz z rodzin wielodzietnych i z rodzin 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 

d) podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej i rodzin zastępczych, 

e) wychowankowie Domów Dziecka. 

4. Po wyczerpaniu w/w kryteriów o przyjęciu do Internatu decyduje data złożenia 
podania lub szczególna sytuacja losowa (np. pożar domu, śmierć rodzica). 
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5. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, którzy otrzymali miejsce w Internacie, są 
zobowiązani w określonym terminie potwierdzić - osobiście lub telefonicznie - chęć 
zamieszkania w Internacie. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją  
z przyznanego miejsca. 

6. Uczniowie pełnoletni, którzy otrzymali miejsce w Internacie, są zobowiązani w 
określonym terminie potwierdzić - osobiście lub telefonicznie - chęć zamieszkania w 
Internacie. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, którzy kontynuują zamieszkanie w Internacie, 
są zobowiązani w określonym terminie potwierdzić - osobiście lub telefonicznie - chęć 
zamieszkania w Internacie. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją 
z przyznanego miejsca. 

8. Uczniowie pełnoletni, którzy kontynuują zamieszkanie w Internacie, są zobowiązani 
w określonym terminie potwierdzić - osobiście lub telefonicznie - chęć zamieszkania 
w Internacie. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanego 
miejsca. 

9. W przypadku wolnych miejsc w Internacie po przeprowadzeniu pierwszej rekrutacji 
odbywa się drugi nabór kandydatów zgodne z harmonogramen naboru na dany rok 
szkolny. 

 

Informacje dodatkowe 

 

1. Wychowankowie, którzy w trakcie poprzedniego roku szkolnego dobrowolnie 
zrezygnowali z zamieszkania w Internacie, podlegają ponownej pełnej procedurze 
rekrutacyjnej i w kolejnym roku szkolnym mogą nie uzyskać miejsca w Internacie. 

2. Wychowankowie, którzy zostali karnie usunięci z Internatu podlegają pełnej 
procedurze rekrutacyjnej wg w/w kryteriów. 

3. Uczniowie, którzy otrzymali miejsce w Internacie w wyniku wprowadzenia Komisji 
Rekrutacyjnej w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach 
rekrutacyjnych, tracą je automatycznie. 

4. Uczniowie, którzy w trakcie roku szkolnego przenieśli się z Zespołu Szkół nr 2 
w Rzeszowie do innej szkoły, mogą utracić miejsce w Internacie. 

 

Procedura odwoławcza 

 

1. Kandydat, który nie został przyjęty do Internatu, w terminie 7 dni od daty podania do 
wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, może wystąpić do 
Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie podania o przyjęcie 
kandydata do Internatu. 

2. Na ponowne rozpatrzenie podania przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ma 5 dni 
roboczych Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się na wniosek rodzica 
(opiekuna prawnego) lub kandydata pełnoletniego w terminie do 7 dni od jego 
wpłynięcia. 
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