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.

KRYTERIA REKRUTACJI
§1
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia decydują
następujące kryteria:
1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2 - jest świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 2 decyduje suma punktów, maksymalnie 200, której składnikami
są:
a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (100 p.),
(wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym pomnożone przez 0,2)
b) punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów
zgodnie z tabelą 1.
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Tabela 1.
Zawody
klasy
liczebność

technik analityk
I Ata
29

technik technologii
chemicznej
I Btch
29

Kwalifikacje
w zawodzie
AU.59 – Przygotowanie sprzętu,
odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych.
AU.60. – Wykonywanie badań
analitycznych.
AU.08 – Obsługa maszyn
i urządzeń przemysłu
chemicznego.
AU.56 – Organizacja
i kontrolowanie procesów
technologicznych w przemyśle
chemicznym.

Szkoła

Przedmioty
rekrutacyjne

Technikum
nr 8

j. polski,
matematyka,
chemia lub biologia,
informatyka

Technikum
nr 8

j. polski,
matematyka,
chemia,
informatyka

Technikum
nr 8

j. polski,
matematyka,
chemia lub biologia,
informatyka

Technikum
nr 14

j. polski,
matematyka,
j. angielski,
informatyka

Technikum
nr 14

j. polski,
matematyka,
j. angielski,
informatyka

TG.02 - Produkcja wyrobów
z wykorzystaniem maszyn
i urządzeń lub
technik technologii
żywności
I Ctż
29

TG.03 - Produkcja wyrobów
piekarskich, lub
TG.04 – Produkcja wyrobów
cukierniczych i
TG.16 – Organizacja
i nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych.

technik inżynierii
środowiska
i melioracji
I Dtm
29

technik ochrony
środowiska
I Etś
29

RL.23 – Organizacja i prowadzenie
robót związanych z budową
obiektów inżynierii środowiska.
RL.24 – Organizacja
i prowadzenie robót
melioracyjnych.
RL.08 – Ocena stanu środowiska.
RL.09 – Planowanie i realizacja
zadań związanych z ochroną
środowiska.
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TG.02 - Produkcja wyrobów
z wykorzystaniem maszyn
i urządzeń lub
technik technologii
żywności
I Ftż
29

TG.03 - Produkcja wyrobów
piekarskich, lub

Technikum
nr 14

j. polski,
matematyka,
chemia lub biologia,
informatyka

Technikum
nr 14

j. polski,
matematyka,
chemia lub biologia,
informatyka

TG.04 – Produkcja wyrobów
cukierniczych.

Branżowa
szkoła
I stopnia
nr 8

j. polski,
matematyka,
plastyka,
informatyka
lub technika

TG.03 – Produkcja wyrobów
piekarskich.

Branżowa
szkoła
I stopnia
nr 8

j. polski,
matematyka,
plastyka,
informatyka
lub technika

TG.05 – Produkcja wyrobów
mięsnych i tłuszczowych.

Branżowa
szkoła
I stopnia
nr 8

j. polski,
matematyka,
wychowanie fizyczne,
informatyka
lub technika

Branżowa
szkoła
I stopnia
nr 8

j. polski,
matematyka,
wychowanie fizyczne,
informatyka
lub technika

TG.04 – Produkcja wyrobów
cukierniczych i
TG.16 – Organizacja
i nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych.
RL.10 - Prowadzenie chowu
i inseminacji zwierząt.

technik weterynarii
I Wet

cukiernik
I ac
29

piekarz
I bp
29

wędliniarz
I cw/op
15

operator maszyn
i urządzeń przemysłu
spożywczego
I cw/op
14

RL.11 - Wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu usług
weterynaryjnych oraz kontroli
i nadzoru weterynaryjnego.

TG.02 – Produkcja wyrobów
spożywczych
z wykorzystaniem maszyn
i urządzeń.
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Sposób przeliczania ocen ze świadectwa na punkty z wybranych zajęć edukacyjnych:
stopień celujący

– 18 punktów,

stopień bardzo dobry

– 17 punktów,

stopień dobry

– 14 punktów,

stopień dostateczny

– 8 punktów,

stopień dopuszczający

– 2 punkty.

3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat
może uzyskać maksymalnie 28 punktów, przy czym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty, w tym:
 finalista konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
 laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
 finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
 tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,
 tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów,
 finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,


tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,


tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty,
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e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- 7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- 5 punktów,
 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
 tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty,
f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione w pkt. b - e,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym - 4 punkty,
 krajowym - 3 punkty,
 wojewódzkim - 2 punkty,
 powiatowym - 1 punkt,
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów,
g) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty
§2
1. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej mają
możliwość kształcenia się w klasie integracyjnej w Branżowej szkole I stopnia
(zawód: piekarz lub/i cukiernik – w zależności od ilości zgłoszeń i wcześniejszym kontakcie
z pedagogiem szkolnym).
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TERMINY REKRUTACJI
§3
Czteroletnie technikum i branżowa szkoła I stopnia
Postępowanie rekrutacyjne
1.
od 8 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r. do godz.15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2.
od 23 czerwca 2017 r. od godz. 11:00 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)
3.
do 29 czerwca 2017 r. do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
4.
7 lipca 2017 r. do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
5.
do 11 lipca 2017 r. do godz. 15:00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy
zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
6.
od 10 lipca 2017 r. od godz. 12:00 do 13 lipca 2017 r. do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu
7.
14 lipca 2017 r. do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
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8.
Niezwłocznie, nie później niż do 14 lipca do godz. 15:00
poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
9.
do 27 lipca 2017 r. do godz. 15:00
przedłuża się termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w razie wystąpienia konieczności potwierdzenia informacji zawartych
w oświadczeniach

Czteroletnie technikum i branżowa szkoła I stopnia
Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne
10.
od 11 lipca 2017 r. od godz. 9: 00 do dnia 28 lipca 2017 r. do godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym
11.
Do 17 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym
12.
18 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
13.
21 sierpnia 2017 r. od godz. 12:00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy
zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
14.
od 18 sierpnia 2017 r. od godz. 12:00 do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Złożenie zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu (postępowanie uzupełniające
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15.
28 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu uzupełniającym
16.
Niezwłocznie, nie później niż do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00
poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
§4
Postępowanie w przypadku odmowy przyjęcia do placówki
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do danej placówki.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w §4 p.1. Uzasadnienie zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,
oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora placówki odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy
skarga do sądu administracyjnego.
WYMAGANE DOKUMENTY
§5
1. Do podania o przyjęcie do szkoły – technikum i szkoła branżowa I stopnia należy dołączyć:
a) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
b) poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c) umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2014
r. (dotyczy uczniów ZSZ - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem MEN
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 244, poz. 1626),
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie
młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły
gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214,
poz.1808 z późn. zm.),
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d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
o których mowa w Zarządzeniu Kuratora.
e) 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
f) 3 fotografie czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem
g) wypełnioną kartę informacyjną kandydata - przekazaną w sekretariacie szkoły
h) akt urodzenia do wglądu lub kopia tego dokumentu, w celu poprawnego zapisania
danych w dokumentacji szkolnej,
i) 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
j) karta zdrowia z kartą szczepień – należy złożyć w szkolnym gabinecie lekarskim w dniach
01.09.2017 r. – 06.09.2017 r.
§6
1.
Termin składania podań o przyjęcie do szkoły w pierwszym terminie rekrutacji:
od 8 maja 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. w sekretariacie CKZiU Nr 2
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.
Uwaga: Do podania należy dołączyć niezbędne na danym etapie rekrutacji dokumenty
wymienione w § 5,
2.
Dostarczanie dokumentów wymienionych w § 5 , pkt. 1 a i b
od 23 czerwca 2015 r. do 27 czerwca 2015 r. do godziny 15.00
do komisji rekrutacyjnej lub w sekretariacie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Limit miejsc w klasach pierwszych w CKZiU Nr 2 wyznaczony jest liczebnością klas.
2. O pierwszeństwie przyjęcia do (wskazanej w podaniu do szkoły) klasy decyduje wyższa
liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji przez kandydata.
W praktyce podczas rekrutacji może wystąpić sytuacja, w której liczba kandydatów będzie
mniejsza lub wyższa w stosunku do limitu miejsc zaplanowanych w danej klasie. Stąd
kandydaci zainteresowani przyjęciem do szkoły powinni w podaniu, wskazać alternatywny
wybór klasy.
4. Szkolny punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie szkoły w budynku
przy ul. Smoleńskiej 6/8.
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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.

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
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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
(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
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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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