
Regulamin rekrutacji do Internatu  

przy Zespole Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte 

w Garwolinie na rok szkolny 2022/2023 

 

Podstawa prawna: 

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

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 610) 

3. Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. 

4. Regulamin Internatu przy Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie 

 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na podstawie podania o przyjęcie do zamieszkania 

w internacie dla nowoprzyjętych, oraz  kwestionariusza przyjęcia do internatu dla młodzieży 

zamieszkującej w internacie aktualnie (druki na stronie szkoły w zakładce  internat) 

2. Termin składania podań: 

 młodzież  chcąca kontynuować zamieszkanie w internacie  

w kolejnym roku szkolny  - do dnia 24 czerwca 2022 r.  

 młodzież ubiegająca się o miejsce zamieszkania  po raz pierwszy do 15 lipca 2022 r.  

 Ogłoszenie listy osób przyjętych do internatu kontynuujących naukę w roku szkolnym 

2022/2023  - 21.07.2022 r.  – godzina 12.00 

 Ogłoszenie listy osób przyjętych do internatu z klas pierwszych na  rok szkolny 

2022/2023  - 19.08.2022 r.  – godzina 15 

 

3. Do internatu, w pierwszej kolejności przyjmowani są:  

1. Wychowankowie mieszkający w internacie w poprzednim roku szkolnym. 

2. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. 

3. Rodzeństwo. 

4. Uczniowie zamieszkujący w miejscowościach, z których dojazd do szkoły  

jest utrudniony lub niemożliwy. 

5. Osoby deklarujące zamieszkanie w internacie od września 2022 r.  do zakończenia  

roku szkolnego czerwiec 2023 r. 

6. Mieszkańcy z powiatu garwolińskiego.  

7. Wychowankowie domów dziecka lub rodzin zastępczych z powiatu garwolińskiego. 

 

 

 

 

4. Procedury postępowania rekrutacyjnego: 



 Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez  

Dyrektora Zespołu Szkół  nr1 w Garwolinie. 

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna  

prawnego kandydata. 

 Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę opinię Rady Wychowawczej Internatu dotyczącej 

zachowania się wychowanka w minionym roku w internacie.  

 

 Negatywną opinię może otrzymać wychowanek, który : 

 w rażący sposób łamał Regulamin Internatu 

 wykazywał lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych 

 był z nim sporządzony kontrakt wychowawczy, 

 wszedł w konflikt z prawem, 

 

 

 

 

 


