REGULAMIN
w sprawie warunków i trybu przyjmowania słuchaczy
na semestr pierwszy kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik ochrony fizycznej
osób i mienia oraz na semestry pierwszy i trzeci liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
w ZSP w Kaliszu Pomorskim,
w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 ze zmianą w: 2009r. Nr 31, poz. 208).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 7 września 2004r. w sprawie
warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046 z późn.
zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum.
5. Zarządzenie nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w
sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.
18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie
zachodniopomorskim.

§1
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Nabór słuchaczy w roku szkolnym 2017/2018:
1. Na semestr pierwszy na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum i trzeci na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
2. Na semestr pierwszy kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik ochrony fizycznej osób
i mienia na podbudowie szkoły średniej.

§2
TERMINARZ REKRUTACJI LOdD
Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na semestr pierwszy i trzeci trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych w ZSP w Kaliszu Pomorskim na rok szkolny 2017/2018
Termin w rekrutacji
zasadniczej

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

Rodzaj czynności

Od 21 lipca 2017r. (piątek) Złożenie wniosku o przyjęcie do
do 26 lipca 2017r. (środa) szkoły dla dorosłych wraz
z dokumentami
do godz. 15.00
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Do 30 czerwca 2017r. Do 28 lipca 2017r. (piątek) Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków
(piątek)
o przyjęcie do szkoły dla
dorosłych i dokumentów
potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy o systemie oświaty w zw.
Od 29 maja 2017 r.
(poniedziałek)
do 26 czerwca 2017 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

z art. 187 ust. 4 ustawy – Przepisy
wprowadzające
Dnia 14 lipca 2017r. Dnia 17 sierpnia 2017r. Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
(piątek)
(czwartek)
rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych
Do 18
(wtorek)

lipca

2017r. Do 25 sierpnia 2017r. Potwierdzenie przez kandydata
albo rodzica kandydata
(piątek)
niepełnoletniego woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum
lub ośmioletniej szkoły
podstawowej

Dnia 20 lipca 2017r. Dnia 28 sierpnia 2017r. Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
(czwartek)
(poniedziałek)
rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

§3
TERMINARZ REKRUTACJI KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
TOFOiM
Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na semestr pierwszy kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik
ochrony fizycznej osób i mienia na rok szkolny 2017/2018
Termin w rekrutacji
zasadniczej
Od 29 maja 2017 r.
(poniedziałek)
do 26 czerwca 2017 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

Do 30
(piątek)

czerwca

Terminy w postępowaniu
uzupełniającym

Rodzaj czynności

Od 21 lipca 2017r. (piątek) do Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły policealnej wraz
26 lipca 2017r. (środa)
z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję
2017r. Do 28 lipca 2017r. (piątek)
rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły dla

Dniz 14 lipca 2017r. (piątek)

Do 25 sierpnia 2017r. (piątek) Potwierdzenie przez
kandydata albo rodzica
kandydata niepełnoletniego
woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału
świadectwa
potwierdzającego posiadanie
wykształcenia średniego,
o ile nie zostało ono złożone
wraz z wnioskiem
o przyjęcie na kurs
2017r. Dnia 28 sierpnia 2017r. Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
(poniedziałek)
rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Do 18 lipca 2017r. (wtorek)

Dnia 20
(czwartek)

lipca

Dnia 17 sierpnia
(czwartek)

dorosłych i dokumentów
potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t
ust. 7 ustawy o systemie
oświaty w zw.
z art.
187 ust. 4 ustawy – Przepisy
wprowadzające
2017r. Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych

