
Rekrutacja młodzieży do internatu ZSKU  
w bieżącym roku szkolnym rozpoczyna się 16 V 2022 i trwa do 29 VIII 2022. 

 

O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Rzeszów. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół 
Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie zamieszkujący w miejscowościach, z których codzienny dojazd 

do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy. W przypadku, kiedy internat dysponuje wolnymi miejscami,    
w dalszej kolejności przyjmowani są ubiegłoroczni wychowankowie z różnych szkół prowadzonych przez 

Gminę Miasto Rzeszów, a następnie kandydaci do klas pierwszych z innych szkół średnich prowadzonych 

przez Gminę Miasto Rzeszów, które nie posiadają własnych internatów. O przyjęciu decyduje liczba 
uzyskanych punktów, wg Tabeli 1 (Wniosek o przyjęcie do internatu ZSKU w Rzeszowie). W przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego brana 
jest pod uwagę kolejność zgłoszeń – data złożenia wniosku.  

Ubiegłoroczni wychowankowie internatu przyjmowani są do placówki na podstawie złożonej             
w terminie do 12 VI 2022 deklaracji i po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wychowawców Internatu 

ZSKU. Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie, jak również wniosek o przyjęcie do 

internatu można przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: na 
adres internat.zsku@gmail.com lub drogą pocztową na adres Internat ZSKU ul. Sucharskiego 4, 35-225 

Rzeszów. Wniosek można też dostarczyć osobiście.  
Wszystkim uczniom miejsce w internacie przyznawane jest tylko na jeden rok szkolny.  

W szczególnych przypadkach do internatu mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali w Rzeszowie.  

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych               
i społecznych do zamieszkania w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zgodnie z orzeczeniem).  

Wychowankowie, którzy karnie zostali usunięci z internatu bądź dobrowolnie zrezygnowali                           
z zamieszkania podlegają ponownej pełnej rekrutacji na zasadach ogólnych i są zobowiązani złożyć 

wnioski o przyjęcie.  
Uczeń, który został przyjęty do internatu, ale rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest do przekazania 

tej informacji w Internacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego do dnia 22 VIII 2022 r.  

Uczniowie, którzy otrzymali miejsce w internacie w wyniku wprowadzenia komisji rekrutacyjnej w błąd 
poprzez podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach rekrutacyjnych tracą je.  

Druki dokumentów pobiera się w internacie lub ze strony: https://zsku.rzeszow.pl/internat/.  
Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez dyrektora szkoły, komisja rekrutacyjna, 

której przewodniczącym jest kierownik internatu.  

Wyniki prac komisji rekrutacyjnej będą dostępne w dniu 2 VIII 2022  w internacie 
- tel.17 748 11 88 oraz sekretariacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 

- tel.17 748 12 00 oraz w dniu 26 VIII 2021r. - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.  
W terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić 

do dyrektora szkoły z pisemnym odwołaniem od decyzji komisji rekrutacyjnej. 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej po 26 sierpnia 
2022 roku. 

  
Terminarz rekrutacji:  

• 16 maja – 12 czerwca 2022 r. – składanie deklaracji przez młodzież mieszkającą                  

w internacie w latach ubiegłych.  

• 16 maja – 29 lipca 2022 r. do godziny 15:00 – składanie wniosków przez kandydatów klas 
pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych ZSKU.  

• do 1 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00 – potwierdzenie woli zamieszkania w internacie 

przez nowych kandydatów oraz dostarczenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły 

(nie dotyczy uczniów ZSKU).  

• 2 sierpnia 2022 r. – ogłoszenie listy osób przyjętych do internatu w pierwszym etapie 
rekrutacji.  

• 24 sierpnia 2022 r. – 29 sierpnia 2022 r. – nabór uzupełniający.  

• do 30 sierpnia 2022 r. – potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez nowych 

kandydatów oraz dostarczenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły (nie dotyczy uczniów 
ZSKU).  

• 30 sierpnia 2022 r.– lista osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.  
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Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 –Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1082  

z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. – Ustawa o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.  

z 2019r. poz.1781) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 21 sierpnia 2019 r.  
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  
(Dz. U. z 2019 r.poz.1737) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.  

z 2019r. poz.502 z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie 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 ze zm.) 

6. Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.  sprawie określenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów, do klas  

I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 
policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych 

dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023                         
w województwie podkarpackim. 

7. Statut Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. 

8. Regulamin Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. 
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