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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  

W MIECHOWIE 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

 NA SEMESTR PIERWSZY DLA SZKOŁY POLICEALNEJ  
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 NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
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REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022: 

 

Podstawa Prawna:  

• Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1457 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 996 z poźn. zm.); 

• Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019r. poz. 534 i 1287); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r., poz. 1737); 

• ZARZĄDZENIE NR 5/21 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I 

publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla 

dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2021/2022; 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia      

osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które      

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2016 r. 

poz. 1453 z późn. zm.). 
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1§ 

Regulamin rekrutacji słuchaczy na semestr pierwszy Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 

w Miechowie 

1. Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej. 

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy Szkoły Policealnej w Zespole 

Szkół Nr 1 w Miechowie na rok szkolny 2021/2022: 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
policealnej wraz z dokumentami 

od 10 maja do 15 lipca 2021 r. od 30 lipca do 10 sierpnia 2021r. 
 

2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 
150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe. 

 
 
 
 

do 22 lipca 2021 r. 

 
 
 
 

do 17sierpnia 2021 r. 

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

23 lipca 2021 r. 
do godz. 12.00 

 
18 sierpnia 2021 r.  

do godz. 12.00 

4.  Wydanie przez szkołę skierowania na badania 
lekarskie. 

od 10 maja do 26 lipca 2021 r. 
 

od 30 lipca do 20 sierpnia 2021 r. 
 

5.  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci 
przedłożenia:  

 oryginału świadectwa potwierdzającego 
posiadanie wykształcenia średniego  

o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o 
przyjęcie do szkoły, 
 zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu

1
 

 
 
 

 
od 23 do 28 lipca 2021 r.  

 

 
 
 
 

od 18 do 23 sierpnia 2021 r.  
 

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

29 lipca 2021 r. 
do godz. 15.00 

 

24 sierpnia 2021 r. 
do godz. 15.00 

 
Procedura odwoławcza 

7.  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej  o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 sierpnia 2021r.  do 27 sierpnia 2021r.  

8.  Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

9.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 

10.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

                                                           
1 W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia w terminie określonym w pkt 5, kandydat pełnoletni: 

 informuje o tym dyrektora szkoły w terminie określonym w pkt 5, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu; 

 informację składa w postaci papierowej lub elektronicznej; 
 nie później niż do dnia 24 września 2021 r. składa dyrektorowi szkoły, do której słuchacz został przyjęty zaświadczenie. 

Niezłożenie w terminie do dnia 24 września 2021 r. zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której słuchacz 

został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został 
przyjęty. 
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3. Kandydaci przesyłają skany dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: 

ekonomik.rekrutacja@gmail.com - Temat wiadomości: „REKRUTACJA – SZKOŁA POLICEALNA”. 

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty mogą być składane w skrzynce pocztowej znajdującej się 

na dziedzińcu Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ul. Racławickiej 23 lub przy ul. Sobieskiego 8 

w godzinach pracy szkoły, w terminach określonych w pkt. 2. Dokumenty rekrutacyjne składane 

do skrzynki pocztowej należy włożyć do koperty. Kopertę zakleić i opisać „REKRUTACJA – 

SZKOŁA POLICEALNA”, IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA ORAZ ZAWÓD. 

4. Kandydat starający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie 

zobowiązany jest złożyć:  

a) wniosek o przyjęcie do Dyrektora Szkoły z podpisaną klauzulą informacyjną w zakresie RODO 

i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Nie podpisanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych powoduje nie branie pod uwagę kandydata w postepowaniu rekrutacyjnym; 

b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;  

c) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie w którym kandydat chce się uczyć; 

d) dwie fotografie podpisane na odwrocie. 

5. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w Szkole Policealnej są: oryginał 

świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

6. Warunkiem uruchomienia kształcenia w danym zawodzie jest liczba zrekrutowanych słuchaczy. 

7. Z przyczyn organizacyjnych szkoła może podjąć kształcenie w formie kursowej w zawodzie: 

technik administracji, technik usług kosmetycznych. 

§ 2 

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie prowadzi nabór do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2021/2022 

na następujące kierunki kształcenia: 

 Opiekun medyczny – okres nauki 1,5 roku - NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA  

 (forma stacjonarna – zajęcia 3 razy w tygodniu) 

 Technik usług kosmetycznych – okres nauki 2 lata 

 Technik administracji – okres nauki 2 lata 

 Opiekunka dziecięca – okres nauki 2 lata 

 Opiekun w domu pomocy społecznej – okres nauki 2 lata 
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§ 3 

 

1.  Na semestr pierwszy Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a) posiadają wykształcenie średnie; 

b) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów 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. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Kandydat jest zobowiązany do złożenia stosownych 

dokumentów w tym zakresie Komisji Rekrutacyjnej. 

3. 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. 

4§  

Regulamin rekrutacji osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw 

regulują odrębne przepisy prawne. 

 

5§  

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie powołuje szkolną komisję rekrutacyjną do 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na semestr 

pierwszy Szkoły Policealnej oraz określa jej zadania. 

2. Wszelkich informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie,        

ul. Racławicka 23 i ul. Sobieskiego 8 w godzinach urzędowania, Dyrektor Szkoły oraz 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 

3. Szkolna komisja rekrutacyjna w szczególności: 

a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, 
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b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z przyjętymi zasadami, 

c) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządza listę kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych uszeregowanych alfabetycznie. 

d) sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego. 

4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym słuchacz uczęszcza do szkoły policealnej.  

5.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych lub tych, którzy nie potwierdzili woli podjęcia nauki, 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Zespole Szkół Nr 1      

w Miechowie przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona 

skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 

 

 

                                   Dyrektor Szkoły  

mgr inż. Marzena Samborska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.  


