(poniżej fragment z regulaminu dotyczący naboru
do szkoły dla dorosłych i kursów kwalifikacyjnych)
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku,
ul. Smoleńska 5/7
na rok szkolny 2017/2018
PODSTAWA PRAWNA
1. Zarządzenie Nr 24 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 kwietnia 2017 roku
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół
podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych
w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe
terminy dokonywania tych czynności
2. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w CKZiU Nr 2 w Gdańsku.
(….)
UWAGA!
W CKZiU Nr 2 w Gdańsku prowadzony jest także nabór:
1. do Szkoły Policealnej dla dorosłych Nr 14 w zawodach:
- asystent osoby niepełnosprawnej
- opiekun osoby starszej
- technik turystyki wiejskiej
2. na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:
- rolnik - w kwalifikacji RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
- cukiernik – w kwalifikacji TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
Policealna szkoła dla dorosłych
Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Policealnej szkole dla dorosłych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku jest świadectwo
potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego oraz
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę
kolejność zgłoszeń.
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Policealna szkoła dla dorosłych - postępowanie rekrutacyjne
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym: od 31 maja 2017 r. do 3 lipca 2017 r. do godz.15:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym: od 4 lipca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych: do 21 lipca 2017 r. do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego;
złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 24 lipca 2017 r. od godz.
9:00 do 27 lipca 2017 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych: 28 lipca 2015 r. do godz. 15:00
6. Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole: niezwłocznie,
nie później niż do 28 lipca do godz. 15:00
7. W razie wystąpienia konieczności potwierdzenia informacji zawartych
w oświadczeniach termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przedłuża się: do 28 lipca 2017 r. do godz.
15:00

Policealna szkoła dla dorosłych - uzupełniające postępowanie rekrutacyjne
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym: od 1 sierpnia 2017 r. od godz. 9:00 do dnia 30 sierpnia 2017 r.
do godz. 15:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod
uwagę w postępowaniu uzupełniającym: do 23 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: do 24 sierpnia 2017 r. do
godz. 15:00
4. Potwierdzenie
przez
kandydata
pełnoletniego
woli
przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadania
wykształcenia średniego; złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
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(postępowanie uzupełniające: od 25 sierpnia 2017 r. od godz. 9:00 do 30 lipca 2017 r.
do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 31 sierpnia 2017 r. do
godz. 16:00
6. Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole: niezwłocznie, nie
później niż do 31 sierpnia do godz. 15:00
Do podania o przyjęcie do szkoły – policealna szkoła dla dorosłych należy dołączyć:
a) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
b) oświadczenie kandydata zobowiązujące go do przeprowadzenia obowiązkowych
badań lekarskich skutkujących wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie - Zał. 1 do pobrania na stronie
internetowej szkoły
c) 3 fotografie czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem
d) wypełnioną kartę informacyjną kandydata - przekazaną w sekretariacie szkoły
e) akt urodzenia do wglądu lub kopia tego dokumentu, w celu poprawnego zapisania
danych w dokumentacji szkolnej,
f) zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla
prawidłowej działalności szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Zał. 2 do pobrania na stronie internetowej szkoły
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki na KKZ jest świadectwo ukończenia szkoły
gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Szczegółowy regulamin organizacji i prowadzenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
w CKZiU Nr 2 w Gdańsku dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły
tel. 58 301 10 20 lub 58 309 05 06
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