Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej nr 3
w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zm.).
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U z 2017 r. poz. 60).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13
kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
1. W Szkole Policealnej nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie prowadzony
będzie nabór na rok szkolny 2018/2019 do oddziału dla dorosłych w zawodzie
opiekun osoby starszej.
2. Rekrutacja do Szkoły Policealnej prowadzona będzie w oparciu o wnioski (druk do
pobrania z sekretariatu szkoły) i świadectwa ukończenia odpowiedniej szkoły średniej,
złożone w sekretariacie szkoły.
3. O przyjęcie do kształcenia może ubiegać się każdy absolwent liceum i technikum
(ukończone 18lat do końca roku kalendarzowego).
4. Kandydat, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 2 składa zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym
zawodzie.
5. Zakłada się przyjęcie wszystkich kandydatów, którzy w terminie złożą dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków podanych w punktach 2-4.

Szczegółowe terminy rekrutacji:
Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r.


termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 5 lipca 2018 r.


weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policalnej i
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy).

6 lipca 2018 r.


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 6 lipca do 12 lipca 2018 r.


potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie
wykształcenia średniego o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie
do szkoły policealnej.

13 lipca 2018 r.


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Od 13 lipca 2018 r.


rekrutacja uzupełniająca.

