Regulamin rekrutacji
do Szkoły Policealnej
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami),
4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.3.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy
pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023.
§1
Rekrutacja
1. Do Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta
w Wiśle prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2022/2023 w zawodach:
a. technik administracji
b. technik bezpieczeństwa i higieny pracy
c. opiekun medyczny
2. Rekrutacja do Szkoły Policealnej prowadzona będzie w oparciu o wnioski (druk
do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.zsgh.wisla.pl lub w sekretariacie szkoły)
i świadectwa ukończenia odpowiedniej szkoły średniej, złożone w sekretariacie szkoły.
3. O przyjęcie do kształcenia w Szkole Policealnej może ubiegać się każdy absolwent liceum
i technikum (ukończone 18 lat do końca roku kalendarzowego).
4. Kandydat, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 2 składa dwie fotografie oraz
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
5. Zakłada się przyjęcie wszystkich kandydatów, którzy w terminie złożą dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków podanych w punktach 2-4.

6. O otwarciu oddziału decyduje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.
7. Terminy postępowania:
Lp.

Termin

Czynność

1

od 16 maja 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do Szkoły Policealnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

2

20 lipca 2022 r.

3

od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

4

od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna
prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego
wykształcenie średnie, o ile nie zostało złożone wcześniej
oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.

5

29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

6

do 31 sierpnia 2022 r.

Rekrutacja uzupełniająca.

