
                                                                                  Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                               27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

                                                                                            tel. 41 262 48 03,  fax. 41 262 48 06,  mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

 

1 
 

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 26 

z dnia 06.05.2021 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Podstawa prawna:  

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327, Dz. U. z 2021 r., poz. 4), 

 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020, poz. 910, poz. 1378, Dz. U. z 2021 r., poz. 4), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21sierpnia 2019 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.), 

 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) szkole – należy rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim; 

2) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim; 

3) internacie – należy rozumieć Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim; 

4) kierowniku – należy rozumieć kierownika Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim;  

5) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez kierownika w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego,  

6) kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w statucie szkoły,  

7) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję 

Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie,  

8) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków 

formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna 

wartość kwalifikująca do przyjęcia.  

 

II. ZASADY REKRUTACJI  

1. Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do internatu kieruje Komisja Rekrutacyjna, której tryb 

działania określa Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Internacie ZSOMS w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. 

2. Rekrutacja młodzieży do internatu rozpoczyna się 17 maja 2021 r. i trwa do 31 sierpnia 2021 r.  

z zastrzeżeniem pkt 8. 

3. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie ZSOMS oraz uczniowie ostrowieckich szkół 

ponadpodstawowych mieszkający poza terenem Ostrowca Świętokrzyskiego. 

4. W szczególnych przypadkach o przyjęcie do internatu mogą się ubiegać uczniowie ostrowieckich szkół 

ponadpodstawowych mieszkający na terenie miasta Ostrowca Św. oraz uczniowie szkół podstawowych  
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miasta Ostrowca Św. uczący się poza miejscem zamieszkania. 

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają: 

a) uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy 

czym:  

- w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie klas szkoły podstawowej i klas pierwszych liceum. 

b) wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz umieszczeni w rodzinach zastępczych. 

6. Jeżeli liczba kandydatów będzie przekraczała liczbę wolnych miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym pod 

uwagę brana będzie sytuacja życiowa i materialna ucznia, w tym wielodzietność rodziny kandydata, samotne 

wychowywanie kandydata czy niepełnosprawność w rodzinie oraz odległość miejsca zamieszkania  

od szkoły.  

7. Druki dokumentów pobiera się w sekretariacie internatu lub ze strony internetowej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. 

8. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie internatu w następujących terminach: 

a) wychowankowie internatu na kolejny rok szkolny do 30 czerwca 2021 r.; 

b) osoby, które chcą zamieszkać w nowym roku szkolnym, składają wniosek o przyjęcie do internatu - do 04 

sierpnia 2021 r. - pierwszy termin, do 30 sierpnia 2021 r. – drugi termin (jeśli w internacie pozostały 

wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji); 

c) przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc; o przyjęciu 

ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje kierownik Internatu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim w porozumieniu z kadrą wychowawczą internatu.  

9. Kandydaci do przyjęcia do internatu są zobowiązani do potwierdzenia woli mieszkania w Internacie ZSOMS 

w sekretariacie internatu lub pod nr telefonu 41 262 48 03 do 05 sierpnia 2021 r.  

10. Listy osób przyjętych oraz osób oczekujących na przyjęcie zostaną wywieszone do publicznej wiadomości  

w budynku internatu oraz budynku szkoły 06 sierpnia 2021 r. po godz. 1200; możliwy jest również kontakt 

telefoniczny z sekretariatem internatu (41 262 48 03)  oraz szkoły (41 262 48 06). 

 

III. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

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

nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji 

Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  

do internatu.  

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem  

o uzasadnienie.  

3. Rodzic 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.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  
 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w sekretariacie internatu oraz na stronie internetowej szkoły. 

2. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu  

z Kierownikiem Internatu. 

3. Wszelkie zmiany w regulaminie podejmuje Kierownik Internatu i zatwierdza Dyrektor Szkoły. 
 

                                mgr Marek Stolarczyk - Kierownik Internatu  

                Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

                                      w Ostrowcu Świętokrzyskim 


