Regulamin rekrutacji na kursy kwalifikacyjne i do szkoły policealnej w Zespole
Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu w roku szkolnym 2014/2015:
Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć
osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła
gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs
zawodowy (Dz. U. z dnia 26 lipca 2012 r.).



Ustawa o systemie oświaty.

§1

Przyjmuje się następujące kryteria przyjęcia na kurs:
1. O przyjęcie na kurs mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat.
2. Osoby, które ukończyły gimnazjum oraz:


mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacja życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży, albo uniemożliwiającą
lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania
zawodowego u pracodawcy,



przebywają w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub
schronisku dla nieletnich.
§2

1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają za-

świadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku większej liczby kan-

dydatów spełniających powyższy warunek przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
3. Na drugim etapie rekrutacji na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy są brane pod uwagę

kryteria:
•

wielodzietność rodziny

•

niepełnosprawność kandydata

•

niepełnosprawność dziecka kandydata

•

niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

•

samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
1. Kryteria o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania re-

krutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń,
3. Nabór kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe jest prowadzony przez cały rok.
§3

1. Wniosek na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy, składa się do dyrektora szkoły
2. Wniosek zawiera:
•
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
•

imiona rodziców

•

adres miejsca zamieszkania kandydata

•

adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata o ile je posiadają;

3. Do wniosku dołącza się:
•

świadectwo ukończenia szkoły,

•

oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,

•
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół,
studentów i uczestników studiów doktoranckich
•

1 podpisana fotografia,

4. Dokumenty, o których mowa są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

§4

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora.
2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i
nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli w
wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane
dokumenty.
§5
1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera imiona i nazwiska
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
2. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w
siedzibie szkoły . Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej.
3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji
umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na kwalifikacyjny kurs
zawodowy.
5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia kandydata pełnoletniego
z wnioskiem, o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

§6

1. Kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
2. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu
administracyjnego.
§7
1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły policealnej musi posiadać:


wykształcenie średnie;



zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów
tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

2. Terminy rekrutacji do szkół policealnych określa starosta.
3. Kandydaci do szkoły policealnej w Zespole Szkół Nr 1 składają następujące dokumenty:
•

podanie – kwestionariusz o przyjęcie do szkoły

•

świadectwo ukończenia szkoły średniej

▪
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
•

2 podpisane zdjęcia

4. W przypadku większej liczby kandydatów posiadających wykształcenie średnie oraz
zaświadczenie lekarskie niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
•

wielodzietność rodziny

•

niepełnosprawność kandydata

•

niepełnosprawność dziecka kandydata

•

niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

•

samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

5. Kryteria o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność
zgłoszeń.
§8

1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły policealnej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
2. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w
siedzibie szkoły . Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej.
3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji
umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły policealnej.
5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia kandydata pełnoletniego z
wnioskiem, o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
§9
Powyższy regulamin wchodzi w życie w dniem podpisania.

