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Na podstawie: 
 
1) Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 
2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania 

na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu                              
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

3) Zarządzenia nr 20/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                     
oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, do  klas 
pierwszych publicznych gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych publicznych liceów 
ogólnokształcących dla dorosłych w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2016/2017. 

4) Zarządzenia nr 19/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                     
oraz postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy szkół policealnych w województwie 
zachodniopomorskim na rok szkolny 2016/2017. 
 
 

 
I. POSTANOWIENIA WST ĘPNE 

 
§ 1 

 
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w celu przeprowadzenia rekrutacji powołał: 
 

● Szkolny Punkt Informacyjny ds. rekrutacji mieszczący się w kancelarii szkoły /tel. 095 765 25 39,      
wew. 21/ 
● Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, działającą od 15 lipca 2016 r. do dnia zakończenia 
rekrutacji. 

 
§ 2 

 

PLANOWANE TYPY SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

A. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych     3 lata          
• Klasa ogólna  

 
B. Szkoła Policealna                  1 rok  
   

• asystent osoby niepełnosprawnej          
• opiekunka środowiskowa     
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II. TERMINARZ REKRUTACJI 
 

§ 3 
 
 

DATA CZYNNOŚCI 

Od 21 lipca 2016 r. 
/czwartek/ 
do 26 lipca 2016 r. 
/wtorek/ do godz. 1530 

 

Złożenie wniosków przez kandydatów do szkół: Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych, Szkoły Policealnej.  
 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o: 
1. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły 

podstawowej – dotyczy Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych,  
2. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego – dotyczy Szkoły 

Policealnej. 
Ponadto: 
1. Kandydaci do Szkoły Policealnej załączają zaświadczenie lekarskie 
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
nauki w wybranym zawodzie.   

Do 29 lipca 2016 r.  
/piątek/ 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjn ą wniosków                    
o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz do Szkoły 
Policealnej i wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków. 

Do 17 sierpnia 2016 r.  
/środa/ 

Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń 
w holu budynku dydaktycznego /listy kandydatów zakwalifikowanych                    
i kandydatów niezakwalifikowanych/. 

Do 23 sierpnia 2016 r. 
 /wtorek/ 
 

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego 
woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej lub oryginału 
świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie 
zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły. W przypadku 
wyboru kształcenia w Szkole Policealnej zaświadczenie lekarskie 
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
nauki w wybranym zawodzie.  

Do 25 sierpnia 2016 r. 
/czwartek/ 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjno-
kwalifikacyjn ą list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych            
do  wybranych typów szkół w Zespole Szkół Nr 2 na tablicy ogłoszeń                 
w holu budynku dydaktycznego. 
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§ 4 
 
Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni 
od daty ich ogłoszenia.  
 
 
 
                            mgr Jolanta Pluta                                       mgr Barbara Ciecierska  

 
 

………………………………………………………….               …………………………………… 
(przewodnicząca komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej)          (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 
 

 
 


