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KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
IM. WINCENTEGO WITOSA W GIEBUŁTOWIE

Na podstawie: Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie 2/18 z dnia 18 stycznia 2018r.
i ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

§ 1

Nabór do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Giebułtowie
prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna, powołana zarządzeniem
Dyrektora Szkoły.

§ 2

Kandydaci do klasy pierwszej powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie - kwestionariusz (wydruk z systemu elektronicznego w przypadku
kandydatów z  gimnazjów   nie objętych systemem rekrutacji elektronicznej);

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie;

3. dwie fotografie;
4. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
5. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
6. kartę informacyjną;
7. kartę zdrowia;
8. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu

i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno
- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

9. w przypadku laureatów konkursów organizowanych przez kuratora oświaty
- zaświadczenie odpowiedniej komisji  konkursowej.

§ 3

1. Kandydaci w terminie od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. składają
wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 11 do 18 lipca 2018 r.

2. Od 23 kwietnia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
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w postępowaniu rekrutacyjnym., w tym dokonanie czynności, o których mowa
 w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 11 do 27 lipca 2018 r.

3. Od 22 do 26 czerwca 2018 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

4. 29 czerwca 2018r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 30 lipca 2018 r. godz. 12.00

5. Do 3 lica 2018 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe.

6. Do 9 lipca 2018 r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez:
dostarczenie:
§ oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone
§ zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe.

7. 10 lipca 2018 r. godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i lisy kandydatów nieprzyjętych.

§ 4

W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu od decyzji Szkolnej Komisji
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Dyrekcji Szkoły
złożone najpóźniej do dnia 31.08.2018 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 22 sierpnia 2018 r.

§ 5

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna na bieżąco protokołuje swoje prace
i sporządza ostateczny protokół postępowania rekrutacyjnego.


