
Zasady rekrutacji  
dla kandydatów do Internatu  

                 Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

I. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r., poz. 59).  

2. Zarządzenie Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 

szkolny 2017/2018 w województwie podlaskim do: publicznych szkół podstawowych 

dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej 

branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

policealnych. 

3. Statut Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. 

 

 

II. Postanowienia ogólne  

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

a) szkole – należy rozumieć Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku 

Podlaskim; 

b) internacie – należy rozumieć Internat Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej                   

w Bielsku Podlaskim; 

c) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej                                

w Bielsku Podlaskim; 

d) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego; 

e) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali 

zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty       

we właściwym czasie;  

f) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych     

do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub          

z powodu braku wolnych miejsc w internacie.  

 

 

 III. Terminy i zasady rekrutacji  

 

1. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się od 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia 

bieżącego roku szkolnego.  

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek:  

1) rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego, 

2) kandydata pełnoletniego. 

3. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie szkoły lub u kierownika 

internatu (budynek internatu) w terminie: 

1)  I termin do dnia 1 lipca do godziny 1400; 

2) II termin do dnia 29 sierpnia do godziny 1400 - w sytuacji gdy w internacie 

pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji; 

3)  Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego, w miarę 

wolnych miejsc. O przyjęciu ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje kierownik 

internatu. 



4. Wzór wniosku dla kandydata niepełnoletniego stanowi załącznik Nr 1. / str. 1.  Do 

wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów naboru 

określone w załączniku Nr 1, str.2 i str.3  

5. Wzór wniosku dla kandydata pełnoletniego stanowi załącznik Nr 2./ str. 1. Do 

wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów naboru 

określone w załączniku Nr 2./ str. 2 i  str.3 

6. Aktualnie mieszkający w internacie wychowankowie w terminie do dnia 30 maja 

składają deklarację o kontynuowaniu pobytu w internacie na kolejny rok szkolny. 

Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 3. W tym przypadku komisja dodatkowo, jako 

kryterium, bierze pod uwagę opinię Rady Wychowawczej Internatu dotyczącą 

dotychczasowego zachowania ucznia w placówce.  

7.  Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej 

szkoły: www.zsnr4.pl  oraz internatu:  

8. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły, której przewodniczącym jest kierownik internatu, a członkami 

wychowawcy.  

9. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się poprzez wywieszenie listy osób  

 przyjętych i nieprzyjętych do internatu na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 4 lipca 

bieżącego roku oraz 29 sierpnia bieżącego roku - ogłoszenie wyników rekrutacji 

uzupełniającej.  

10. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi 

 Podlaskiej w Bielsku Podlaskim oraz uczniowie z innych szkół ponadgimnazjalnych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Bielski.   

11. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby 

 kandydatów mają zastosowanie kryteria zawarte w tabelach z załączników 1 i 2 .     

Ilość punktów sumuje się i ich liczba decyduje o przyjęciu. 

  

 

       IV. Procedura odwoławcza  

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny kandydata niepełnoletniego bądź 

kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu. 

2.  Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia 

wystąpienia o uzasadnienie.  

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata niepełnoletniego bądź kandydat pełnoletni,                      

w terminie 7 dni od 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 otrzymania odwołania.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnr4.pl/


 

Załącznik Nr 1/ str. 1 

 

..................................................................                              Bielsk Podlaski, dnia…………….              
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                   
 
                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor  

                                                                        Zespołu Szkół  Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej  

                                                                                     w Bielsku Podlaskim 

 

 

     Wniosek o przyjęcie do Internatu ZS Nr 4 im. Ziemi Podlaskim, ul. Hołowieska 18 

                                                        w roku szkolnym 2017/2018 

 

Proszę o przyjęcie córki/syna* do internatu 
 
……………………………………………………………………..................................................................... 
                                                                        / nazwisko, imiona/  

 
 ucznia klasy………… nazwa szkoły ........................................................................................    
                                                                                          
I Dane ucznia: 

 

1.Pesel kandydata           

 

 

2.Data i miejsce urodzenia  .................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania ucznia: kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania 

................................................................................................................................................  

Numer telefonu kandydata …………………………............................................................ 

II Dane rodziców:  

1. Imiona i nazwiska matki/ojca/opiekuna prawnego kandydata 

................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 2. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych ucznia: kod, miejscowość, ulica, nr 

domu i mieszkania 

...…………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów prawnych  

1…………………………………………...       2……………………………………………… 

 

  ...........................................................                                   ………………………………… 

 czytelny podpis rodziców / opiekuna prawnego opiekunów                                  czytelny podpis ucznia  

 

* niepotrzebne skreślić 
 

           



Załącznik Nr 1/ str. 2 

 

 KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM: 

 

I. Kryteria ustawowe  

 

1. Kandydat  z rodziny wielodzietnej (wychowującej 

troje lub więcej dzieci) 
TAK* NIE* 10 pkt 

2. Kandydat ma orzeczenie o niepełnosprawności TAK* NIE* 10 pkt 

3. Kandydat, którego jedno/dwoje  rodziców jest 

niepełnosprawne    
TAK* NIE* 10 pkt 

4. Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną 

niepełnosprawność 
TAK* NIE* 10 pkt 

5. Kandydat  samotnie wychowywany  przez matkę lub 

ojca 
TAK* NIE* 10 pkt 

6. Kandydat  objęty pieczą zastępczą TAK* NIE* 10 pkt 

 

II.  Kryteria określone przez Powiat Bielski 

1.  Dojazd codzienny kandydata do szkoły środkami 

komunikacji zbiorowej jest uniemożliwiony 
TAK* NIE* 8 pkt 

2. Kandydat jest uczniem szkoły publicznej 

prowadzonej przez Powiat Bielski 
TAK* NIE* 6 pkt 

3. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata 

nie przekracza kwoty 150% kwoty, o której mowa               

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 

114 z późn. zm.) 

TAK* NIE* 4 pkt 

 Podsumowanie punktacji:    

 

* (proszę o zakreślenie odpowiednio TAK lub NIE) 

Podane punkty w I i II kryterium  sumują się.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 78 

punktów 

 ………………………………………............    ……………………………............................. 

  podpis matki/opiekuna prawnego                          podpis ojca / opiekuna prawnego   

                                                  

Dokumenty potwierdzające kryteria naboru:  

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

2) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

3) Oświadczenie o trudnościach z dojazdem do szkoły  środkami komunikacji publicznej,  

4)  Oświadczenie o dochodzie w rodzinie kandydata, 

5) Kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, 

kserokopia aktu zgonu,  

6) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata lub członków jego rodziny  

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1/ str. 3 

 

1) Oświadczam/y, że dziecko zgłoszone do internatu jest członkiem rodziny wielodzietnej 

                                                                                     

     Wraz z dzieckiem rodzina liczy ............. członków (w tym : ..............dzieci)  

   
………………………………………............    ……………………………............................. 

 podpis matki/opiekuna prawnego                           podpis ojca/opiekuna prawnego  

 
 

2) Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuje dziecko zgłoszone do internatu i 

nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka. 

 
………………………………………............    ……………………………............................. 

 podpis matki/opiekuna prawnego                                    podpis ojca / opiekuna prawnego 

 

 

3) Oświadczam/y , że dojazd codzienny naszego dziecka do szkoły środkami 

komunikacji zbiorowej jest trudny lub niemożliwy, ze względu na dużą odległość, brak 

lub utrudnienia w połączeniach środkami komunikacji zbiorowej. 

                      

………………………………………………………………………………………………… 

                                                 Rodzaj utrudnienia 

 
………………………………………............    ……………………………............................. 

 podpis matki/opiekuna prawnego                                    podpis ojca / opiekuna prawnego 

 

 

4) Oświadczam/y, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 

kwoty 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 

 
………………………………………............    ……………………………............................. 

 podpis matki/opiekuna prawnego                                    podpis ojca / opiekuna prawnego 

 
 

             Oświadczenia dotyczące treści deklaracji i ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 

poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na rok 

szkolny 2016/17. Administratorem danych jest dyrektor/kierownik/wychowawca internatu  do którego dziecko 

uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz do ich poprawiania lub 

usunięcia. Dane podaję dobrowolnie. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej 

deklaracji. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

………………………………………............    ……………………………............................. 

 podpis matki/opiekuna prawnego                                    podpis ojca / opiekuna prawnego 
 

 

DECYZJA      (Wypełnia członek Komisji rekrutacyjnej) 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat uzyskał punktów: 

 

 

Przyznano kandydatowi miejsce  w internacie TAK NIE 

Nie przyznano 

miejsca z powodu - 

uzasadnienie 

 

 

 

 

Data 

wypełnienia: 

 

 

Podpis upoważnionego 

członka Komisji: 
 

    



 

Kandydat pełnoletni                                                                                Załącznik  Nr 2 / str.1 

 

 

........................................................                                    Bielsk Podlaski, dnia……………… 

    Imię i nazwisko kandydata                                                           

 

 
                                                                                       

                                                                                                                                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół  Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej  

                                                                                                        w Bielsku Podlaskim 

 

 

     Wniosek o przyjęcie do Internatu ZS Nr 4 im. Ziemi Podlaskim, ul. Hołowieska 18 

                                                        w roku szkolnym 20 ... /......... 

 

Proszę o przyjęcie mnie ………………………………………………………...................... 
                                                                                    / Nazwisko, imiona/  
 
 ucznia klasy…………….... nazwa szkoły ..............................................................do internatu. 
 
                                                                                          
I Dane ucznia: 

 

1.Pesel kandydata           

 

 

2.Data i miejsce urodzenia  .............................................................................................. 

3. Adres zamieszkania ucznia: kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania 

................................................................................................................................................  

Numer telefonu kandydata    …………………………................................ 

II Dane rodziców:  

1. Imiona i nazwiska matki/ojca/opiekuna prawnego kandydata 

................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 2. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych ucznia: kod, miejscowość, ulica, nr 

domu i mieszkania 

...…………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów prawnych  

1…………………………………………...       2……………………………………………… 

 

 Czytelny podpis rodziców lub opiekunów            lub                      Czytelny podpis ucznia  

  ...........................................................                                   ………………………………… 

                                                                                                                            

           



Załącznik  Nr 2 / str.2 

 

III. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

                                                 KANDYDAT PEŁNOLETNI 

 

I Kryteria ustawowe  

 

1 Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to 

rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci) 
TAK* NIE* 10 pkt 

2 Niepełnosprawność kandydata 
 

TAK* NIE* 10 pkt 

3 Niepełnosprawność dziecka kandydata 
 

TAK* NIE* 10 pkt 

4 Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą 

kandydat sprawuje opiekę 
TAK* NIE* 10 pkt 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 

TAK* NIE* 10 pkt 

6 Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata  TAK* NIE* 10 pkt 

 

II  Kryteria określone przez Powiat Bielski 

1  Dojazd codzienny kandydata do szkoły środkami 

komunikacji zbiorowej jest uniemożliwiony 
TAK* NIE* 8 pkt 

2 Kandydat jest uczniem szkoły publicznej 

prowadzonej przez Powiat Bielski 
TAK* NIE* 6 pkt 

3 Miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata 

nie przekracza kwoty 150% kwoty, o której mowa w 

art.5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

………….. 

TAK* NIE* 4 pkt 

 Podsumowanie punktacji:    

 

* (proszę o zakreślenie odpowiednio TAK lub NIE) 

 Podane punkty w I i II kryterium  sumują się.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 78 

punktów 

 ………………………………………............ 

   Podpis kandydata pełnoletniego  

                                                  

Dokumenty potwierdzające kryteria naboru:  

 

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,  

2) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

3) oświadczenie o trudnościach z dojazdem do szkoły, tj. odległość szkoły od miejsca 

zamieszkania lub/i brak środków komunikacji publicznej,  

4)  Oświadczenie o dochodzie w rodzinie kandydata, 

5) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata lub członków jego rodziny  

 

          

 

 

 

                                                                                                                                        



Dla kandydata pełnoletniego                                                                   Załącznik nr2 / str.3                                                                                                                                                                        

 

 

1) Oświadczam, że jestem członkiem rodziny wielodzietnej 

 

          Wraz z dzieckiem rodzina liczy ............. członków (w tym : ..............dzieci) 

    
………………………………………............ 

Podpis kandydata pełnoletniego 

 

 

2) Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko i nie zamieszkuję wspólnie 

z ojcem/matką dziecka. 

 

…………………………………… 
Podpis kandydata pełnoletniego 

 

 

3) Oświadczam/y , że dojazd codzienny do szkoły środkami komunikacji zbiorowej jest 

trudny lub niemożliwy, ze względu na dużą odległość, brak lub utrudnienia w 

połączeniach środkami komunikacji zbiorowej. 

                      

………………………………………………………………………………………………… 

                                                 Rodzaj utrudnienia 

    ……………………………........................ 

Podpis kandydata pełnoletniego 

 

 

4) Oświadczam, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 

kwoty 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 
     

 ……………………………............................. 

Podpis kandydata pełnoletniego 
 

 

             Oświadczenia dotyczące treści deklaracji i ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 

poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na rok 

szkolny 2016/17. Administratorem danych jest dyrektor/kierownik/wychowawca internatu  do którego dziecko 

uczęszcza. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz do ich poprawiania lub 

usunięcia. Dane podaję dobrowolnie. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej 

deklaracji. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

……………………………............................. 

Podpis kandydata pełnoletniego                                                              

 

DECYZJA      (Wypełnia członek Komisji rekrutacyjnej) 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat uzyskał punktów: 

 

 

Przyznano kandydatowi miejsce  w internacie TAK NIE 

 

Nie przyznano 

miejsca z powodu - 

uzasadnienie 

 

 

 

 

Data 

wypełnienia: 

 

 

Podpis upoważnionego 

członka Komisji: 
 



                                                                                                                                   

Załącznik Nr 3  
 

 

Bielsk Podlaski, dnia…………… 

 

………………………………. 
/data wpływu – wypełnia internat/ 

 

 
……………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego 

 
 

……………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko kandydata pełnoletniego  
 

 

 
 

    

DEKLARACJA 
dotycząca kontynuowania pobytu w internacie  

 

 
Deklaruję, że  

…………………………………………………………………………………. 

                                                 imię i nazwisko wychowanka  

 

PESEL ……………………………………….. 

                                   PESEL wychowanka  

 

nadal będzie mieszkał/ -a w internacie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku 

Podlaskim w okresie od …………………….. do ……………………….. 

oraz będzie korzystać z posiłków.  

 

W przypadku, gdy uległy zmianie dane zawarte we WNIOSKU O PRZYJĘCIU DO 

INTERNATU złożonym w latach wcześniejszych  - proszę o korektę danych poniżej.  

 

KOREKTA DANYCH:  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………                           ………………………………………… 
     podpis kandydata                                                                                              podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 
 

 
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r 

Nr101, poz.926 z późn..zn.                                                                                                                      


	DECYZJA      (Wypełnia członek Komisji rekrutacyjnej)
	DECYZJA      (Wypełnia członek Komisji rekrutacyjnej)

