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Regulamin Rekrutacji 

Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności  

im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach  

na rok szkolny 2020/2021  

Szkoła Policealna Turystyki i Zdrowia 

 

aktualizacja 26 maja 2020 r. 

opracowany na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 

późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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) 

 Zarządzenia nr 19/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie 

nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów 

składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, 

publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie 

województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

§ 1 

1. Rekrutację i kwalifikację kandydatów prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjna powołana przez zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zespołu Szkół - 

Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach z dnia 26 lutego 2020 r.  

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna działa na podstawie harmonogramu pracy 

przygotowanego we współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła 

Gościnności w Myślenicach w oparciu o wspomniane powyżej dokumenty. 

 

§ 2 

Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności prowadzi nabór do Szkoły Policealnej Turystyki 

i Zdrowia na następujące kierunki kształcenia: 

 Technik usług kosmetycznych – 2 lata 

 Terapeuta zajęciowy – 2 lata  

 Opiekun medyczny – 1 rok  
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 § 3  

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy 

posiadają:  

 wykształcenie średnie;  

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, 

niż liczba wolnych miejsc w szkole 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 mają jednakową wartość.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę 

kolejność zgłoszeń. 

 

§ 4 

1. Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu do szkoły:  

 świadectwo ukończenia szkoły średniej, 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

 kwestionariusz wniosku o przyjęcie do szkoły /druk do pobrania ze strony szkoły 

www.zsp.edu.pl, lub w sekretariacie szkoły/, 

 dwie fotografie / 30x40mm/ podpisane na odwrocie /nazwisko, imię, data urodzenia/, 

 oraz inne dokumenty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o 

przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) 

mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Przepisy § 11b powyższego rozporządzenia umożliwiają w okresie ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się z wynikami postępowania 

rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 

przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach 

internetowych tych jednostek. 
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§ 5 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na podstawie Załącznika nr 1 do  Zarządzenia nr 19/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 maja 

2020 r.  

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami. od 1 czerwca 2020 r.  
do 12 sierpnia 2020 r.  

2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 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. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
Oświatowe. 

do 19 sierpnia 2020 r.  

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 20 sierpnia 2020 r. 
do godz. 12.00  

4.  Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.  od 1 czerwca 2020 r.  
do 20 sierpnia 2020 r.  

5.  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w postaci 
przedłożenia: 
 oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub średniego 

branżowego; 
o ile nie zostało one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły 
 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu* 

 do 26 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00 

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

 27 sierpnia 2020 r.  
do godz.12.00 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  

w terminie do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. 
Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.  


