Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2020
Dyrektora Zespołu Szkól
w Gorzowie Śląskim
z dnia 27.03.2020 r.

Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Gorzowie Śląskim
Regulamin rekrutacji słuchaczy do szkoły policealnej.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59);

Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Zarządzenia Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas
pierwszych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych
publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz
publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy
pierwszej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny
2020/2021 w województwie opolskim.
§1
Informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2020/2021 planowany jest nabór do:
a) Szkoła policealna (system zaoczny) – podbudowa szkoła średnia w zawodach:
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku,
Kwalifikacja BPO.01 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy,
- technik usług kosmetycznych – 2 lata,
Kwalifikacja FRK.04 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych.
2. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub
ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
§2
Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zasadniczej szkoły
zawodowej.
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie – do szkoły policealnej dla dorosłych.
4. Dwa zdjęcia (podpisane).

§3
Warunki przyjęcia
1. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Do zadań komisji w szczególności należy:
a) Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z
uwzględnieniem przyjęć ustalonych w niniejszym regulaminie,
b) Rozpatrzenie złożonych przez kandydatów podań,
c) Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły,
d) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

§4
Kryteria przyjęcia do szkoły
1. O przyjęciu na pierwszy semestr danego typu szkoły decyduje złożenie kompletu
dokumentów w odpowiednim terminie.
2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w danym typie szkoły
o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie przeliczenia ocen z
zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub
szkoły zawodowej, z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, historia,
biologia, fizyka, geografia, chemia i WOS, według rozporządzenia MEN z dnia 21
sierpnia 2019 r. § 4
celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
3. Po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych istnieje możliwość przyjęcia słuchacza, jeżeli
są wolne miejsca w danym typie szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor, po
zapoznaniu się z kompletem złożonych przez kandydata dokumentów – nie później
niż do 15 października 2020 r. lub do 15 lutego 2021 r. biorąc pod uwagę ilość
odbytych już zajęć dydaktycznych.
4. Ustala się limity miejsc w poszczególnych typach szkół:
- technik BHP: od 15 do 25 słuchaczy.
- technik usług kosmetycznych: od 12 do 20 słuchaczy
5. Za zgodą organu prowadzącego możliwe jest uruchomienie oddziału, gdy liczba
słuchaczy jest mniejsza lub większa od wymienionych limitów w pkt. 4.

§5
Terminarz rekrutacji
1. Terminarz rekrutacji do szkół dla dorosłych jest zgodny z w/w zarządzeniem
Opolskiego Kuratora Oświaty i stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
NA SEMESTR PIERWSZY KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ
POLICEALNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Lp.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły policealnej wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnieni wniosku o przyjęcie do
szkoły policealnej o świadectwo
szkoły średniej.
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków
poświadczonych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym ustalonych
przez wójta (burmistrza lub
prezydenta) okoliczności
wskazanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę skierowania
na badania lekarskie.

2.

3.

4.

5.

6.

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
(w tym dla szkół, w
których zajęcia
dydaktyczno –
wychowawcze
rozpoczynają się w
pierwszym powszednim
dniu lutego)

Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
(w tym dla szkół, w
których zajęcia
dydaktyczno –
wychowawcze
rozpoczynają się w
pierwszym powszednim
dniu lutego)

od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.

od 22 lipca 2020 r.
do 27 sierpnia 2020 r.

od 26 października 2020
r.
do 13 listopada 2020 r.
od 26 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.

od 14 grudnia 2020 r.
do 17 grudnia 2020 r.

do 24 czerwca 2020 r.

do 29 lipca 2020 r.

do 16 listopada 2020 r.

do 18 grudnia 23020 r.

do 10 lipca 2020 r

do 14 sierpnia 2020 r.

do 1 grudnia 2020 r.

do 7 stycznia 2021 r.

13 lipca 2020 r.
do godz.12.00
2 grudnia 2020 r.
do godz.12.00
od 11 maja 2020 r.
do 14 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.
do godz. 12.00
8 stycznia 2021 r.
do godz. 12.00
od 22 lipca 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.

7.

8.

Potwierdzenie przez kandydata albo
rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału
świadectwa potwierdzającego
posiadanie wykształcenia średniego,
o ile nie zostało ono złożone wraz z
wnioskiem o przyjęcie do szkoły
policealnej.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.

od 26 października 2020
r.
do 7 grudnia 2020 r.

od 14 grudnia 2020 r.
do 14 stycznia n2021 r.

od 13 lipca 2020 r.
do 20 lipca 2020 r.

od 17 sierpnia 2020 r.
do 21 sierpnia 2020 r.

od 3 grudnia 2020 r.
do 10 grudnia 2020 r.

od 11 stycznia 2021 r.
do 19 stycznia 2021 r.

21 lipca 2020 r.
do godz. 12.00
11 grudnia 2020 r.
do godz. 12.00

24 sierpnia 2020 r.
do godz.12.00
20 stycznia 2021 r.
do godz.12.00

2. Rekrutację do szkół policealnych przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym na
pierwszy semestr trwający od: 01 września 2020 r. lub od 01 lutego 2021 r.
§6

W strawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem o prawidłowym dokonaniu
rekrutacji decydują przepisy zawarte w w/w podstawach prawnych.
§7

Niniejszy Regulamin został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 6 dyrektora
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim z dnia 27 marca 2020 r.

