Regulamin Rekrutacji
do Szkoły Policealnej
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach
Informacje ogólne
1. Nauka w Szkole Policealnej trwa 2 lata i jest bezpłatna.
2. Absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Po
zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje tytuł technika. Dyplom honorowany
jest w krajach Unii Europejskiej.
3. Na wniosek absolwenta, do dyplomu dołącza się Europass - Suplement zawierający opis
zawodu i kwalifikacji. Europass wydany jest w języku polskim i angielskim.

Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej dla młodzieży i dorosłych przyjmuje się kandydatów,
którzy posiadają:
− wykształcenie średnie;
− zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w
sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów
tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.
2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek można pobrać w sekretariacie ZSET lub
ze strony internetowej www.zset.edu.pl.
3. Do wniosku należy dołączyć:
- świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego,
- zaświadczenie lekarskie o którym mowa w pkt. 1. (skierowanie dostępne w sekretariacie –
uwaga: pobierając formularz należy podać numer PESEL )
- dwie fotografie (wymiary 37mm x 52mm),
- dowód osobisty do wglądu celem potwierdzenia danych osobowych.
4. Terminy dotyczące rekrutacji:
a) składanie dokumentów przez kandydatów – od 1 czerwca 2015r. - 21 sierpnia 2015r.
b) weryfikacja złożonych dokumentów przez kandydatów – od 1 czerwca 2015r. - 28 sierpnia
2015r.
c) składanie dokumentów przez kandydatów tzw. rekrutacja uzupełniająca – od 24 sierpnia 2015r.
do 28 sierpnia 2015r.
c) ogłoszenie wyników rekrutacji – 31 sierpnia 2015r.
5. Podstawą przyjęcia do Szkoły Policealnej jest pozytywna weryfikacja kompletu złożonych
dokumentów.
6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1,
niż liczba wolnych miejsc w szkole, w etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod
uwagę łącznie następujące kryteria:
a)wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,
c)niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
7. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt. 6:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
8. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość przyjęcia kandydata do Szkoły
Policealnej w trakcie roku szkolnego.

Podstawy prawne:
1.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych
szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.).

