
Regulamin Rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Inżynierii 

Środowiska i Melioracji w Krakowie 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

 
Podstawa prawna: 

 

 

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

(Dz. U z 2017 r. poz. 60 z póź. zm. ).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U z 2020 r. poz. 910 z późn. 

zm).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli szkół i placówek ( Dz. U. z 11 września 2019 r. poz. 1737).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 14 sierpnia 2020 r. poz 1394).  

5. Uchwała NR XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 roku (Dziennik 

Urzędowy z dnia 16 maja 2019 roku poz. 3963).  

6. Zarządzenie Nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27stycznia 2021 r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I 

publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół 

dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2021/2022. 

 

 

Na podstawie: 

 

Regulaminu Internatu oraz Statutu Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji  

w Krakowie określa się co następuje: 

 

§ 1 

 

1. O przyjęcie do Internatu mogą ubiegać się uczniowie kształcący się w szkole, której 

Organem Prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, zameldowani poza miejscem 

realizowania obowiązku nauki. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie 

Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji. 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi  

i wychowawczymi do Internatu może być przyjęty uczeń zameldowany na stałe  

w Krakowie na warunkach określonych przez Kierownika Internatu w porozumieniu  

z Dyrektorem Zespołu. 

3. O ile Internat dysponuje wolnymi miejscami, mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół, 

których Organem Prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków. 



4. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy nowych wychowanków, dotychczasowi mieszkańcy 

kontynuują zamieszkanie na podstawie złożonej deklaracji przez rodziców dzieci lub 

pełnoletnich wychowanków. 

 

 

§ 2 

 

1. Podanie o przyjęcie do Internatu składa się w następujących terminach: 

a) wychowankowie internatu deklarujący kontynuację zamieszkania w kolejnym roku 

szkolnym  - od 12 kwietnia do 16 maja 2021 r. 

b) uczniowie chcący zamieszkać w nowym roku szkolnym po raz pierwszy:  

- od 17 maja do 22 lipca sierpnia 2021r.– pierwszy termin 

- od 4 sierpnia do 26 sierpnia 2021 r. – rekrutacja uzupełniająca 

2. W trakcie roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, Internat prowadzi rekrutację 

uzupełniającą. 

 

§ 3 

 

Podanie dostępne na stronie internetowej Szkoły składa się w sekretariacie ZSIŚiM, w biurze 

Kierownika Internatu lub drogą mailową (internat.meliorek@gmail.com). 

 

§ 4 

 

1. Rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną są wyłącznie podania zawierające 

dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów rekrutacji. 

2. Decyzję o przyznaniu miejsca w Internacie podejmuje Kierownik Internatu w 

porozumieniu z Dyrektorem Szkoły na wniosek Komisji Rekrutacyjnej powołanej 

zarządzeniem Kierownika Internatu. 

 

 

§ 5 

1. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSIŚiM. 

2. W przypadku wolnych miejsc do internatu mogą być przyjmowani uczniowie innych 

szkół. 

3. W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż 

liczba miejsc na pierwszym etapie rekrutacji o kolejności przyjęć decydują punkty 

przyznane na podstawie Uchwały NR XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 

2019 roku.(Ankieta dla kandydata do Internatu ZSIŚiM - załącznik nr 1) 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Internat 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń (data wpływu podania). 

5. W kolejnych etapach rekrutacji pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają : 

-  uczniowie ZSIŚiM, 

-  uczniowie klas pierwszych, 

-  uczniowie mieszkający w miejscowościach, z których codzienny dojazd  

jest niemożliwy lub utrudniony, 

-  uczniowie mający trudne warunki materialne i życiowe. 
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6. Uczeń, który nie został przyjęty do Internatu, ma prawo odwołać się pisemnie od 

decyzji do Dyrektora, w terminie do trzech dni od jej ogłoszenia. 

§ 6 

 

Decyzja o przyjęciu wychowanka do Internatu zostaje ogłoszona: 

- w dniu 23 lipca o godzinie 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zamieszkania w internacie 

- 3 sierpnia 2021 o godzinie 12.00  – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do zamieszkania w internacie 

- w dniu 27 sierpnia 2021 o godzinie 12.00  – ogłoszenie wyników rekrutacji 

uzupełniającej. 

Informacje o przyjęciu uczniów do Internatu można uzyskać osobiście w biurze Kierownika 

Internatu oraz w sekretariacie Szkoły. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 

podane będą do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szkoły. 

 

§ 7 

 

Zakwaterowanie odbywa się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Przyjęcie 

uczniów, którzy po raz pierwszy będą mieszkać w Internacie odbywa się wyłącznie  

w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

 

 

 

 

       Kierownik Internatu 

       Stanisław Błażejowski 


