
Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w  Zespole Szkół Przyrodniczych 

w Poznaniu ul. Golęcińska 9 
 

rok szkolny 2019/2020 
 

         Podstawa prawna:   
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w 
brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 
r. poz. 60).  
  
2. Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.59 )  
  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).  
  
  
4. Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 110.1.4.2019 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
z dnia 28 stycznia 2019 r.  
 
 

1. W roku szkolnym  2019/2020  w  Zespole Szkół Przyrodniczych zostanie 
przeprowadzona rekrutacja do następujących klas pierwszych w Policealnej Szkole 
Przyrodniczej z kierunkami kształcenia: 

 weterynaria, 

 urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. 
 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA 

SEMESTR PIERWSZY KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ 

POLICEALNYCH  

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Rodzaj czynności 

 

Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

 

 

1. 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub  

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

 

od 3 czerwca2019 r. 

do 25 czerwca 2019 r.  

do godz. 15.00 

 

 

2. 
 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

 

do 28 czerwca 2019 r. 

 



kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 

ustawy
1
  

 

3. 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych                

 

 

16 lipca 2019 r. 

godz. 10.00 

 

 

4. 
 

Wydanie przez szkoły skierowania na badanie 

lekarskie kandydatowi z listy kandydatów 

zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez 

kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły 

 

od 16 lipca 2019 r. 

 

 

5. 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie 

wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone 

wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu  

 

do 24 lipca 2019 r. 

do godz. 12.00 

 

 

6. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych  

 

 

25 lipca 2019 r.  

godz. 13.00 

 

 

2. O przyjęcie do szkoły policealnej mogą ubiegać się osoby :  
  

 pełnoletnie,   

 posiadające świadectwo ukończenia szkoły średniej,  

 posiadające zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań   
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie.  

  
3. Wymagana dokumentacja:   
  

 karta zgłoszenia (do pobrania ze  strony internetowej placówki www.zstpoznan.pl  
lub  z sekretariatu placówki), 

 świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia),   

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie,  

 dowód osobisty -  do wglądu.  
  
 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 

http://www.zstpoznan.pl/


4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki , o których mowa  w 
pkt.3, niż liczba wolnych miejsc w szkole policealnej dla dorosłych, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria :  
  

 wielodzietność rodziny kandydata   

 niepełnosprawność kandydata   

 niepełnosprawność dziecka kandydata   

 niepełnosprawność innej osoby  bliskiej , nad którą kandydat sprawuje opiekę  
samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.  

  
Kryteria o których mowa w pkt.5 mają jednakową wartość.  
  
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła policealna dla dorosłych nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana 
pod uwagę kolejność zgłoszeń.  
  
6.  Określony kierunek kształcenia zostanie uruchomiony pod warunkiem, że liczba 
kandydatów wyniesie  minimum 25 osób. 


