Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej Nr 7 dla Dorosłych
w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Kielcach w roku
szkolnym 2018/2019
1. Na rok szkolny 2018/2019 prowadzimy nabór do szkoły policealnej kształcącej w dwóch zawodach:
 technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 technik administracji.
2. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej .
Uwaga: nie jest wymagane świadectwo dojrzałości.
3. Nauka trwa:
 w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia - 2 lata,
 w zawodzie technik administracji – 2 lata.
4. Na semestr pierwszy przyjmuje się kandydatów, którzy:
 posiadają wykształcenie średnie.
 posiadają zaświadczenie lekarskie.

Wymagane dokumenty
1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi
załącznikami.
2. Wniosek pobiera się bezpośrednio ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły.

Do wniosku załącza się:
 świadectwo ukończonej szkoły średniej,
 orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy,
 3 fotografie.

Harmonogram naboru do Szkoły Policealnej Nr 7 dla Dorosłych
Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

(w tym dla szkół, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu lutego)
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami od 28 maja do 26 czerwca 2018 r.
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
od 2 do 25 listopada 2018 r. (dotyczy szkól
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
rozpoczynających zajęcia w lutym)

13-18 lipca 2018 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły do 29 czerwca 2018 r.
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 do 26 listopada 2018r. - ( jw.)
art. 20t ust. 7 uso.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
6 lipca 2018 r.
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 19 lipca 2018 r.

do 25 lipca 2018 r.

7 grudnia 2018 r. - (jw.)

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.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
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6. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 20 lipca 2018 r.
do 13 grudnia 2018 r. - ( jw.)

7. Procedura odwoławcza - zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 usa.

Od 20 lipca -23 sierpnia 2018 r.
od 13 grudnia 2018 r.
do 16 stycznia 2019 r.- (jw.)

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej,
zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 usa.

24 sierpnia 2018 r.
do 17 stycznia 2019 r.- (jw.)

do końca sierpnia 2018 r.

