
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI 

do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu  

w roku szkolnym 2017/2018 

Reguluje zasady naboru kandydatów do oddziałów klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

oraz czteroletniego technikum kształcącego w zawodach technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, 

technik organizacji reklamy oraz trzysemestralnej Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik 

bezpieczeństwa i higieny pracy na rok szkolny 2017/2018. 

Podstawa prawna Regulaminu:  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 11 stycznia 2017 r. poz. 60) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 

2019/2020 dla  trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej 

szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 

z dnia 20 marca 2017r. poz 586)  

 Zarządzenie NR 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której 

mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I 

publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim. 

§ 1 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną,  wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.  

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

a. zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych do 

klasy dwujęzycznej i przeprowadzenie w/w sprawdzianu,  

b. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach 

prawa oraz w regulaminie,  

c. ustalanie wyników postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych, 

d. ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

e. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjną podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją. 

4. Rekrutacja odbywa się za pomocą elektronicznego systemu naboru firmy VULCAN: "vEdukacja Nabór 

szkoły ponadgimnazjalne". 

§ 2 

1. Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych: 



a) 3-letnie III Liceum Ogólnokształcące: 

-1B – klasa psychologiczno-społeczna: z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, biologia, język 

angielski;  nauczanymi językami: j. angielski, j. francuski 

-1DW – klasa dwujęzyczna: z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, geografia, język 

niemiecki;  nauczanymi językami: j. angielski, j. niemiecki  

-1E  –  klasa ratowniczo-medyczna: z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, język 

angielski; nauczanymi językami: j. angielski, język francuski 

b) 4-letnie Technikum nr 3 

-Ie – kształcące w zawodzie technik ekonomista z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, 

geografia;  nauczanymi językami: j. angielski, j. niemiecki 

-Ig – kształcące w zawodzie technik ekonomista z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, język 

angielski;  nauczanymi językami: j. angielski, j. francuski 

-Idr - kształcący w zawodzie technik organizacji reklamy - z przedmiotami rozszerzonymi: 

geografia, język angielski;  nauczanymi językami: j. angielski, j. niemiecki  

-Itt kształcący w zawodzie technik obsługi turystycznej - z przedmiotami rozszerzonymi: geografia, 

język angielski; nauczane języki: j. angielski, j. włoski  

c) 3 – semestralna Szkoła Policealna  

-Ibh – kształcące w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy 
2. Każdy z oddziałów liczy maksymalnie 32 uczniów. 

§ 3 

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do liceum ogólnokształcącego i technikum: 

1) Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym – 200 punktów, w tym 

maksymalnie: 

a) 100 pkt. za wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu). Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań 

z zakresu:  

1) język polski,  

2) historia i wiedza o społeczeństwie,  

3) matematyka,  

4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), 

5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym  

- mnoży się przez 0,2 

b) 72 pkt. za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego, matematyki 

i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przy ustalaniu liczby punktów za 

oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się następujące przeliczenia: 

- celujący – 18 punktów  

- bardzo dobry – 17 punktów, 

- dobry – 14 punktów, 

- dostateczny – 8 punktów, 

- dopuszczający – 2 punkty. 

W przypadku kandydatów do klasy dwujęzycznej biorąc pod uwagę ocenę z języka obcego 

nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą. 

c) 28 pkt. za szczególne osiągnięcia ucznia: 

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów, 

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty, 

- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów, 



 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów; 

- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 iustawy: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów, 

  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty; 

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 

punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 

punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty; 

- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 

punktów, 

  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 

punktów,  

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów, 

  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty; 

- za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym - 4 punkty, 

 krajowym - 3 punkty, 

 wojewódzkim - 2 punkty,  

 powiatowym - 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1c, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów. 

2) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza 

się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, 

chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przy czym z: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

 celującym –20 punktów,  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a22u2p8&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a32(a)u4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a22u2p8&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a32(a)u4&full=1


 bardzo dobrym –18 punktów,  

 dobrym –13 punktów,  

 dostatecznym –8 punktów,  

 dopuszczającym –2 punkty; 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  

 celującym –20 punktów,  

 bardzo dobrym –18 punktów,  

 dobrym –13 punktów,  

 dostatecznym –8 punktów,  

 dopuszczającym – 2 punkty;  

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:  

 celującym –20 punktów,  

 bardzo dobrym –18 punktów,  

 dobrym –13 punktów,  

 dostatecznym –8 punktów,  

 dopuszczającym – 2 punkty;  

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4; 

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

 celującym –20 punktów,  

 bardzo dobrym –18 punktów,  

 dobrym –13 punktów,  

 dostatecznym –8 punktów,  

 dopuszczającym –2 punkty. 
3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 

44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 2, oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy 

zwolnienie. 
4) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym na podstawie art.44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty 

ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym  za 

uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym –20 punktów,  

 bardzo dobrym –18 punktów,  

 dobrym –13 punktów,  

 dostatecznym –8 punktów,  

 dopuszczającym –2 punkty. 
5) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do 

publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,  

a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. 

6) Kandydaci do klasy dwujęzycznej są dodatkowo zobowiązani przystąpić do sprawdzianu kompetencji 

językowych z języka angielskiego zgodnie z art. 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. oraz na zasadach określonych przez Radę 

Pedagogiczną w załączniku Nr 1. 

Sprawdzian odbędzie się 29 maja 2017 r. w budynku szkoły  przy ul. Grodzkiej 34 w Nowym Sączu  

o godzinie 10:00.  



7) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do 

oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli  posiadają 

świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 

językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. z tym że warunek 

uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie dotyczy 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem 

nauczania w klasie, o przyjęcie do której ubiega się laureat lub finalista.  

§ 4 

1. O przyjęciu do liceum i technikum decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania 

kwalifikacyjnego i ilość miejsc w szkole.  

W przypadku klasy dwujęzycznej nie zostaną przyjęci kandydaci, których wynik sprawdzianu 

kompetencji językowych  jest niższy niż 25 punktów (50%) testu. 

2. We wszystkich typach szkół przeliczane będą na punkty oceny z języka polskiego i matematyki. 

Ponadto:  

a) w 4 – letnim Technikum – geografia i język angielski, 

b) w 3-letnim LO: 

- 1B – biologia, język angielski, 

- 1C – język angielski, geografia,  

- 1DW – język angielski, geografia 

- 1E – biologia, język angielski. 

3. Nie będą rozpatrywane podania kandydatów, którzy uzyskali łącznie mniej niż 85 pkt 

4. We wszystkich klasach oprócz dwujęzycznej w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zostanie przeprowadzony drugi etap w którym brani 

pod uwagę będą kandydaci z problemami zdrowotnymi potwierdzonymi opinią poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. We wszystkich klasach oprócz dwujęzycznej w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

drugim etapie rekrutacyjnym lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła będzie dysponowała wolnymi 

miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność w rodzinie kandydata (rodziców bądź rodzeństwa), 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

- objęcie kandydata pieczą zastępczą,  

- orzeczenie z przychodni psychologiczno – pedagogicznej. 

6. W klasie dwujęzycznej w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

rekrutacyjnym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność w rodzinie kandydata (rodziców bądź rodzeństwa), 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

- objęcie kandydata pieczą zastępczą,  

- orzeczenie z przychodni psychologiczno – pedagogicznej. 

7. Przyjęci do tutejszego Zespołu Szkół mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły pełną dokumentację: 

a) oryginał świadectwa, 

b) oryginał zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym, 

c) wniosek (kwestionariusz do odbioru w sekretariacie szkoły lub pobranie ze strony internetowej 

szkoły) / załącznik Nr 2/ 

d) 2 fotografie /z podpisem na odwrocie/ 



e) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – 

zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /na 

podstawie skierowania wydanego przez szkołę - technikum/ 

f) kartę informacyjną wydaną przez gimnazjum, 

g) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy uczniów, którzy 

uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych), 

h) opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej /dotyczy uczniów, którzy posiadają taką 

opinię/. 

8. Złożenie dokumentów jest równoznaczne z deklaracją woli podjęcia nauki w ZSE.  
9. Niezłożenie oryginałów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z nauki w ZSE.  

10. Tryb odwoławczy określa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7). 

§ 5  

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, 

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych technikum i liceum - zgodnie 

z zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 24 kwietnia do 12 

czerwca 2017 r. do 

godz.15.00 

 

Od 10 lipca 2017 do 18 

lipca 2017 r. do godz. 

15.00 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły, w której przeprowadza  

się sprawdzian kompetencji językowych z 

języka angielskiegow postępowaniu 

rekrutacyjnym do  

oddziału dwujęzycznego. 

od 24 kwietnia do  

25 maja 2017 r. 

do godz. 15.00 

 

10 lipca 2017 r.  

do godz. 15.00 

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 20t ust. 

7 ustawy 

od 24 kwietnia do 27 

czerwca 2017 r. do godz. 

15.00 

Od 10 lipca do 2 sierpnia 

2017 r. 

4. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji 

językowych z języka angielskiego. 

 

od 29 do 31 

maja 2017 r. 

 

od 11 do 12 lipca 

2017 r. 

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki  

sprawdzianu kompetencji językowych  

z języka angielskiego. 

6 czerwca 2017 r.  

do godz. 12.00 

 

14 lipca 2017 r. do  

godz. 12.00 

 

6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły o kopie świadectwa ukończenia 

gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach  

egzaminu gimnazjalnego. 

od 23 do 27 czerwca 

2017 r.  

do godz. 15.00 

 

nie dotyczy 

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez 30 czerwca 2017 r. godz. 4 sierpnia 2017 r. do 



komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

12.00 godz. 12.00 

8. Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych, który 

dokonał wyboru kształcenia w danym 

zawodzie w jednej szkole, w przypadku 

złożenia przez kandydata oświadczenia o 

wyborze tej szkoły. 

Od 30 czerwca 2017 r. 

od godz. 12.00 

do 3 lipca 2017 r. 

do godz. 15.00. 

 

Od 4 sierpnia 2017 r.  

od godz. 12.00 

do 8 sierpnia 2017 r. 

do godz. 15.00 

 

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

albo kandydata pełnoletniego woli 

podjęcia nauki w danej szkole poprzez 

dostarczenie: 

- oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile 

nie zostały one złożone wcześniej, 

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu - w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe. 

do 5 lipca 2017r. do 

godz. 15.00 

do 21 sierpnia 2017 r. do 

godz. 15.00 

10. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

7 lipca godz. 12.00 do 28 sierpnia 2016 r. 

godz. 12.00 

§6 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Policealnej mogą ubiegać się absolwenci liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum uzupełniającego i technikum. 

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.  

3. Dyrektor Szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów 

jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła.  

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz 

spełniają inne, następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata,  

b) niepełnosprawność dziecka kandydata,  

c) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuj opiekę,  

d) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.  

5. Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym 

dokumentem.  

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej musi złożyć następujące dokumenty:  

a)  wniosek o przyjęcie do szkoły (do odbioru w sekretariacie szkoły lub pobranie ze strony 

internetowej szkoły) / załącznik Nr 3/  



b) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum uzupełniającego 

lub technikum /oryginał/  

c) dwie fotografie /z podpisem na odwrocie/  

d) kserokopia dowodu osobistego,  

e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie. 

8. Zajęcia w danym typie szkoły rozpoczną się w danym roku szkolnym, po zgłoszeniu się wystarczającej 

liczby kandydatów.  

9. Niepodjęcie nauki w dniu jej rozpoczęcia, bez podania przyczyny, będzie traktowane jako rezygnacja z 

nauki i spowoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie na to miejsce kandydata z listy 

rezerwowej. 

§ 7 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także 

terminy składania dokumentów na semestr pierwszy szkół policealnych - zgodne z zarządzeniem 

Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Lp. 

Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 2 do 26 czerwca 

2017 r.  

 

od 12 do 26 

lipca 2017 r. 

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o 

których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. 

do 2 do 30 czerwca 

2017 r.  

 

  

 12 do 28 lipca 

2017 r. 

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

4 lipca 2017r.   

do godz.12.00 

 

31 lipca 2017 r.  

Do godz.12.00 

4. Potwierdzenie przez 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. 

7 lipca 2017r.  

do godz. 15.00 

 

 

 

 25 sierpnia 

2017 r. do godz. 

15.00 

  

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

11 lipca 2017 r.   

do godz. 12.00 

 

 

30 sierpnia 2017 

r. do godz.12.00 

 Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole. 

 

11 lipca 2017 r. 

 

30 sierpnia 

2017r. 

 

 


