REGULAMIN REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ SŁUCHACZY
NA SEMESTR PIERWSZY
SZKOŁY POLICEALNEJ,
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. H. KOŁŁĄTAJA
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
I. Podstawa prawna
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.3.2018 z dnia 25 stycznia 2019 r. w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznej szkoły policealnej, na rok szkolny
2019/2020.
Na podstawie art. 154 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze
zem.)
Statuty Szkół
Rekrutację na kierunki kształcenia w Szkole Policealnej dla Dorosłych prowadzi się w danym roku szkolnym w
oparciu o aktualne przepisy oświatowe oraz decyzję organu prowadzącego.
Rodzaje Szkół dla Dorosłych, do których prowadzony jest nabór na I semestr roku szkolnego 2019/2020:
lp.

1

Typ szkoły

Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych

Zawód/Cykl kształcenia

Liczba miejsc

Trzyletnie dla obsolwentów gimnazjów

30 miejsc

Dwuletnie dla absolentów szkoły

30 miejsc

zawodowej

2

Szkoła Policealna dla dorosłych

Opiekun medyczny – 1 rok

25 miejsc

Florysta - 1 rok

25 miejsc

Technik bhp – 1,5 roku

25 miejsc

Technik administracji – 2 lata

25miejsc

Technik architektury krajobrazu.

25 miejsc

OGR.04. Organizacja prac związanych z
budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu

Technik rachunkowości
3

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

25 miejsc

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowopłacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych

Technik gazownictwa
BUD.16. Wykonywanie robót związanych z
budową, montażem oraz eksploatacją sieci i
instalacji gazowy

25 miejsc

O przyjęciu do szkół mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku
kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej jest posiadanie wykształcenia
średniego oraz przedstawienie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarza o braku
przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest:
a) ukończenie gimnazjum, szkoły podstawowej do 4-letniego,
b) ukończenie szkoły zawodowej, szkoły branżowej I stopnia do 2 – letniego
Dyrektor Zespołu Szkół na każdy rok szkolny powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, i wyznacza jej
przewodniczącego.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Wszystkie podane powyżej kryteria posiadają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod
uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza uzupełniający termin rekrutacji i przedłuża termin składania wniosków o
przyjęcie do szkoły jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc.
O przyjęciu do szkoły w terminie uzupełniającym decyduje kolejność zgłoszeń.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponad wojewódzkim przyjmowani są do szkół policealnych niezależnie od przyjętych kryteriów.
Szkolna komisja rekrutacyjna ustala i ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
szkoły.
Kandydaci do szkoły mają prawo pisemnego złożenia odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej.
Odwołanie składa się do dyrektora Zespołu Szkół.
Dyrektor Zespołu Szkół w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie powiadamia zainteresowanego o swojej
decyzji.
Regulamin rekrutacji i kryteria przyjęć są udostępnione kandydatom do szkoły poprzez umieszczenie ich na
stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
Wymagane dokumenty:
1) wniosek o przyjęcie do szkoły.
2) oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3) dwa zdjęcia (podpisane) w przypadku ubiegania się o legitymację szkolną.
4) dowód osobisty lub skrócony akt urodzenia (do wglądu celem potwierdzenia danych osobowych)

IV. Terminy rekrutacji:
od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.

składanie wniosków wraz z załącznikami

13 lipca 2020 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.

21 lipca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły w terminie uzupełniającym

Decyzja w sprawie uruchomienia kształcenia w danym zawodzie zależy od liczby chętnych i zostanie podjęta
w porozumieniu z organem prowadzącym.
Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek
kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Terminarz rekrutacji obowiązuje także dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Myszków, dnia 26 lutego 2020 r.

Jerzy Bryś
dyrektor szkoły

