
 REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU W XI LO W KATOWICKIM
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W KATOWICACH

ROK SZKOLNY 2021/2022

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i
1378).

2. Na  podstawie   §  11b  ust.  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia
20  marca  2020  r.  w  sprawie  szczególnych  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).

3. 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.

4. Statut Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach. 
5. Regulamin Internatu.

§ 1

Terminy i zasady rekrutacji:

1.  Rekrutacja  młodzieży  do internatu   na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się  od dnia
17 maja 2021 r. 

2. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są uczniowie Katowickiego  Centrum
Edukacji Zawodowej. 

3.  Rekrutacji  na  dany  rok  szkolny  nie  podlegają  obecni  mieszkańcy  internatu,  którzy  
w  określonym  czasie  tj.  od  21  kwietnia  2021  r.  do  21  czerwca  2021  r. dostarczyli
kwestionariusze w celu kontynuacji pobytu w internacie. W okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty kwestionariusz o przyjęcie do internatu, w tym
wymagane załączniki  mogą być dostarczone osobiście( z zachowaniem reżimu sanitarnego
w  wyznaczonym  do  tego  celu  miejscu), przesyłane  za  pomocą  środków  komunikacji
elektronicznej na adres email: kcez.internat@gmail.com lub pocztą.

4. Postępowanie rekrutacyjne do internatu jest prowadzone na podstawie kwestionariusza.

a)  uczniowie,  którzy  chcą  zamieszkać  w  nowym  roku  szkolnym  w  internacie  składają
kwestionariusz osobiście ( z zachowaniem reżimu sanitarnego w wyznaczonym do tego celu
miejscu),za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  na  adres  email:
kcez.internat@gmail.com lub pocztą do 22 lipca 2021 r.;  jeśli w internacie pozostały wolne
miejsca po tym terminie rekrutacji,  ogłasza się etap drugi,  który trwa do wyczerpania się
miejsc.
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b) przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu roku szkolnego w miarę wolnych miejsc,
o przyjęciu wychowanka w ciągu roku szkolnego decyduje kierownik internatu Katowickiego
Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach.

5. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje,  powołana przez dyrektora szkoły Komisja
Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest kierownik internatu. W internacie powołana jest
podkomisja, w skład której wchodzą wychowawcy internatu. 

6.  Komisja  rekrutacyjna  działa  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  prawa  w  tym  w
szczególności  z  ustawą  Prawo  Oświatowe,  przepisami  wprowadzającymi  Ustawę  Prawo
Oświatowe. 

7.  W  okresie  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  zapoznanie  się
rodziców i przyszłych wychowanków z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list
kandydatów może odbywać się  za pomocą strony internetowej do dnia 2 sierpnia 2021 r.

8. Kryteria naborów: 

a) ustala się dla każdego kryterium, o którym mowa  w art. 145 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
14 grudnia  2016 r.  liczbę  10  punktów na  pierwszym etapie  postępowania  rekrutacyjnego
(załącznik nr 1), 

b) wychowankowie, którzy zostali  czasowo zawieszeni w prawach mieszkańca  internatu  
w latach poprzednich mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie. 

c)  w  szczególnych  przypadkach  do  internatu  mogą  być  przyjęci  uczniowie  zamieszkali  
w Katowicach i okolicach.

d)  w przypadku wolnych miejsc  do  internatu  mogą być  przyjęci  uczniowie  innych szkół
ponadpodstawowych.

9. O kolejności przyjęcia do internatu decyduje liczba uzyskanych punktów, wg kryteriów
punktowych ( załącznik nr 1). 

10.  Druki  dokumentów pobiera  się  w internacie  lub  ze  strony  www.kcez.pl w zakładce
internat.       

§ 2

Procedura odwoławcza

1.  W  terminie  7  dni  od  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych
i  kandydatów  nieprzyjętych,  rodzic/opiekun  kandydata  lub  pełnoletni  kandydat  może
wystąpić  do  Komisji  Rekrutacyjnej  z  pisemnym  wnioskiem  o  sporządzenie  uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do internatu. 

2.  Uzasadnienie  sporządza  Komisja  Rekrutacyjna  w  terminie  7  dni  od  dnia  wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie. 



3. Rodzic/opiekun kandydata lub pełnoletni kandydat, 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.  Rodzic/opiekun  kandydata  lub  pełnoletni  kandydat,  który  nie  zgadza  się  z  decyzją
Dyrektora ma prawo wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Stan prawny na dzień 26.02.2021 r.
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