
 

1 / 4 Regulamin rekrutacji 

na semestr pierwszy klas I Publicznych Szkół Policealnych oraz Publicznych Branżowych Szkół II Stopnia 

na rok szkolny 2020/2021 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego 

ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice 

tel. / fax 14 651 10 80; www.umistrzapaderewskiego.pl 

Ciężkowice, dn. 27. 05. 2020 r. 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji 

na semestr pierwszy klas I Publicznych Szkół Policealnych oraz 

Publicznych Branżowych Szkół II Stopnia 

na rok szkolny 2020/2021 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 
 

 

 

 

Opracowano na podstawie: 

 

1. ZARZĄDZENIA NR 19/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 maja 

2020r.w sprawie nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów 

składania dokumentów na semestr pierwszy klas I Publicznych Szkół Policealnych, Publicznych 

Branżowych Szkół II stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021. 

 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 

i placówek. 

 

3. Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Ciężkowicach stan prawny na 27 listopada 2019 r. tekst jednolity od 01 grudnia 2019 r. 

 

§ 1 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na 

semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na terenie województwa 

małopolskiego na rok szkolny 2020/2021. 

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami – od 1 czerwca do 12 sierpnia 2020r. 

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym – do19 sierpnia 2020r. 
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3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych – 20 sierpnia 2020r. do godz. 1200 

4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie – od 1 czerwca do 20 sierpnia 2020r. 

 

5. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia: 

1) Oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia; 

2) Zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole i stopnia, którego zakres 

odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole 

II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie o ile nie zostały złożone z wnioskiem 

o przyjęcie do szkoły; 

3) Oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej; 

4) Zaświadczenia o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres 

odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole 

II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie, o ile nie zostały złożone z wnioskiem o przyjęcie do 

szkoły. 

6. Przedłożenie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 26 sierpnia 2020r.do godz. 1500. 

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 27 sierpnia 2020 r. do godz. 1200. 

 

§ 2 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na 

semestr pierwszy klas I publicznej szkoły policealnej Technik usług kosmetycznych 

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – od 1czerwca do 12 sierpnia 2020r. 

 

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do19 sierpnia 2020r. 

 

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

i niezakwalifikowanych – 20 sierpnia 2020r. do godz. 1200. 

 

4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie – od 1czerwca 2020r. do 20 sierpnia 2020r. 

 

5. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, poprzez: 

1) Dostarczenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego (o ile nie 

zostały wcześniej złożone)  

2) Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu do 26 sierpnia 2020r. do godz. 1500. 

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 27 sierpnia 2020r.do godz.1200 
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§ 3 

 

Na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego w klasach 

I Publicznych Branżowych Szkół II stopnia i klasach I publicznej szkoły policealnej Technik usług 

kosmetycznych z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem 

terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe) 

 

§ 4 

 

Ustala się brak progu punktowego do: 

 

Szkoły policealnej kształcącej w zawodzie Technik usług kosmetycznych 

Branżowej szkoły II stopnia 

 

§ 5 

 

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszą decyzją normowane są obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego. 

 

§ 6 

 

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w Szkole policealnej kształcącej w zawodzie Technik 

usług kosmetycznych oraz Branżowej szkole II stopnia są: 

1. oryginał świadectwa; 

2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu. dostarczenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia 

średniego (o ile nie zostały wcześniej złożone); 

3. druk „Podania”; 

4. 3 zdjęcia. 

 

§ 7 

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty: 

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej; 

2) Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych raz list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ,podaje do publicznej 

wiadomości i także na stronach internetowe szkoły zgodnie z przepisami§11ai§11b 

ust.1roporządzenia MEN z dnia 20marca2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U .z 2020r.poz.493 ze zm..). 

 

2. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia, orzeczenia, rodzic kandydata 

lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do26 sierpnia do godz1500, wskazując 

przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa się w wersji papierowej lub elektronicznej. 
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Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń nie został przyjęty, nie później 

niż do 25 września 2020r. ( §11b ust.6-7 rozporządzenia MEN z dnia 20marca2020r.w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19(Dz. U .z 2020r.poz.493 ze zm.) 

 

§ 8 

 

Dodatkowych informacji lub wyjaśnień udziela sekretariat szkoły telefonicznie 14 651 10 80, lub 

poprzez pocztę elektroniczną sekretariat.zsoiz@interia.pl 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27. 05. 2020r. 

 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

 


