Regulamin postępowania rekrutacyjnego
do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy
w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14. grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);



Ustawa z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze
zm.);



Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 09.stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 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 i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół
policealnych;

1.

Kandydaci składają dokumenty bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Wincentego Stysia przy ul. Ks. Agnieszki 2 w Świdnicy (I
piętro, pok. nr 18) w godzinach 7:00 – 15:00.

Wymagane dokumenty:






wniosek o przyjęcie
oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
kserokopia dowodu osobistego

Przy kwalifikowaniu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów aż do
wyczerpania planowanego limitu miejsc.
Ilość miejsc w szkole:

 technik administracji – 20
 technik rachunkowości – 20
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
wielodzietność rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność dziecka kandydata
niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

a)
b)
c)
d)
e)

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4.

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.

5. Komisja rekrutacyjna pracuje na zbiorach danych kandydatów i po ostatecznym
zakończeniu rekrutacji zbiory osób nieprzyjętych zostają usunięte.
6. Tryb odwoławczy:




W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego
oddziału. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z
wnioskiem.
Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły
rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do
sądu administracyjnego.

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w
postępowaniu
uzupełniający

m
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do od 1. do 26.czerwca
szkoły
policealnej
wraz
z 2018r.
dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie
przez
kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

do 24. lipca
2018r.

2.

Weryfikacja
przez
komisję do 28. czerwca
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 2018r.
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, których
mowa w art.20t ust.7 ustawy.

do 25.lipca
2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości 13. lipca 2018r.
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły.

10. sierpnia
2018r.

4.

Potwierdzenie przez kandydata do 19. lipca 2018r.
albo rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału
świadectwa
potwierdzającego
posiadanie
wykształcenia średniego, o ile nie
zostało ono złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły
policealnej, a także zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych
do
podjęcia
praktycznej nauki zawodu.

do 17. sierpnia
2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości 20. lipca 2018r.

21. sierpnia

-

przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów
przyjętych
i
kandydatów nieprzyjętych.

2018r.

Załącznik:


Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 w Zespole Szkół
Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy

