Racibórz, 27 lutego 2015 r.

Regulamin rekrutacji do szkoły policealnej
w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu
na rok szkolny 2015/2016
Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano na podstawie:



ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn.
zm.)
art. 9-15 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. Rekrutację przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i
Rzemiosł Różnych w Raciborzu.
2. Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 obejmuje w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł
Różnych w Raciborzu:
Szkoły dla dorosłych (kształcące w systemie zaocznym):
Szkoła Policealna Nr 2
- florysta
- technik geodeta
- technik drogownictwa

–
–
–

1 oddział (32 miejsca)
1 oddział (32 miejsca)
1 oddział (32 miejsca)

O przyjęcie do w/w szkoły mogą ubiegać się absolwenci liceum i technikum (nie jest wymagany
egzamin maturalny).
3. Każdy kandydat składa następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
b) świadectwo ukończenia technikum lub liceum,
c) zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu
Po ogłoszeniu listy przyjętych, każdy kandydat składa:
a) 3 aktualne fotografie (format legitymacyjny),
b) kartę zdrowia (po przyjęciu do szkoły),
c) kserokopię aktu urodzenia,
4. O przyjęciu do szkoły decyduje:
a) średnia ocen na świadectwie końcowym,
b) dodatkowe osiągnięcia.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6. Ustala się następujące terminy dotyczące naboru w roku szkolnym 2015/2016:
• 29 czerwca 2015 r. – 20 sierpnia 2015 r. – złożenie wymaganych dokumentów
• 21 sierpnia 2015 r.– ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Policealnej Nr 2.

