
Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej nr 1 

w Gdańsku w roku szkolnym 2017/2018 

Pomorskie Szkoły Rzemiosł na rok szkolny 2017/2018 prowadzą nabór 

 do klasy pierwszej Szkoły Policealnej nr 1 w następujących zawodach: 

 Technik informatyk 

 Technik usług kosmetycznych 

§1 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2015 poz. 2156)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na 

punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, 

składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego z dnia 2 listopada 2015 (Dz. U. z 2015 poz. 1942) 

3. Zarządzenie nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku 

 

§2 

Do klasy pierwszej na każdy kierunek kształcenia przyjmuje się kandydatów, którzy:  

- posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej (absolwenci - liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, liceum uzupełniającego i 

technikum uzupełniającego), 

 - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie. 

§3 

Wymagane dokumenty:  

- oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej, - 

podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wybranego kierunku kształcenia,  

- 3 zdjęcia podpisane na odwrocie, 

 - ksero dowodu osobistego (awers i rewers), 

 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w 

wybranym zawodzie, Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły 

(w godz. 9.00 – 15.00) 



§4 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

  - Składanie dokumentów przez kandydatów do szkół policealnych od 8 maja do 16 

czerwca 2017 r. 

 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkół policealnych – 19 czerwca 2017 r   

do godz. 15:00.  

- Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.  

 Składanie dokumentów przez kandydatów do szkół policealnych  

od 1 sierpnia 2017 od godz. 9:00 do 30 sierpnia 2017 r do 15:00. 

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkół policealnych w wyniku uzupełniającego postępowania 

rekrutacyjnego - 31 sierpnia 2017 r o godz. 16:00.  

§5 

 Informacje dodatkowe W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych 

miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają 

inne następujące kryteria: 

 - wielodzietność rodziny kandydata,  

- niepełnosprawność dziecka kandydata, 

 - niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuj opiekę, 

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

 Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość i muszą być 

potwierdzone stosownym dokumentem.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła 

dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.  

Niepodjęcie nauki w dniu jej rozpoczęcia, bez podania przyczyny, będzie 

traktowane jako rezygnacja z nauki i spowoduje skreślenie z listy przyjętych oraz 

przyjęcie na to miejsce kandydata z listy rezerwowej. 


