
 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW 

 DO SZKOŁY POLICEALNEJ NR 4 W ZABRZU 

              W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

              www.zs17zabrze.com 
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§ 1  
Na semestr pierwszy  szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów posiadających 
świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego.(np.: absolwentów 
szkoły ponadgimnazjalnej: liceum, technikum).  
 
§ 2  
Powołana przez Dyrektora Szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala warunki przyjęcia 
kandydatów do technikum oraz szkoły policealnej na podstawie:  
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,  
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. art.204. Przepisy wprowadzające ustawę (Dz. U. 
2017 r. poz.60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r.(Dz. U. z 
2017 r. poz. 586) oraz Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 
kwietnia 2017r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników 
egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2017/ 2018 



§ 3 
Szczegółowe kryteria rekrutacyjne 
 

 
                                      

 

 

 

 

 

 SZKOŁA POLICEALNA NR 4 

     4 semestralna  

 

Cykl kształcenia zawodowego obejmuje dwie kwalifikacje każda z nich zakończona jest 
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w wybranym zawodzie 

 

W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadza się nabór w zawodzie: 

 

 -TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI  

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach   

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach 

i terminalach 



Technik  eksploatacji portów i terminali to praca w firmach logistycznych, 
transportowych, spedycyjnych, praca na lotnisku: stewardessa, steward, praca  
w strefie ekonomicznej, praca na nowoczesnym terminalu lotniczym i kolejowym  ;) 
 

 

 

Wymagane dokumenty 
 

1. Wniosek (wydruk formularza ze strony www.zs17zabrze.com podpisany na wszystkich stronach przez 

kandydata).  

2. Świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego. 

3. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem. 

4. Zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.  
 

1. Podstawą do zakwalifikowania kandydata jest suma punktów uzyskanych za : 
- oceny z języka polskiego, języka obcego, geografii zawarte na świadectwie potwierdzającym posiadanie 

wykształcenia średniego. 
 
2.  Zasady przyznawania punktów: 
 

oceny z wybranych przedmiotów:  

 dopuszczający - 2 pkt.  

 dostateczny - 8 pkt.  

 dobry - 12 pkt.  

 bardzo dobry - 16 pkt.  

 celujący - 20 pkt. punktacja max - 20 pkt.  

http://www.zs17zabrze.com/


a. język polski  

b. język obcy  

c. najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: geografia, biologia, wychowanie fizyczne 
d. najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: informatyka, podstawy przedsiębiorczości 
3. Kandydaci są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów do   wyczerpania planowanego limitu miejsc –   
   26 osób. 
4. Inne, dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie szkolnym – będą decydować  o pierwszeństwie 
przyjęcia. 

5. Harmonogram działań dotyczących rekrutacji: 
 

 1. Od 19 maja – 19 czerwca 2017 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 2. Do 6 lipca 2017r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 3. 7 lipca 2017r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.  

 4. Od 7 do 13 lipca 2017r. – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez 

dostarczenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego. Kandydaci 

zakwalifikowani do Szkoły Policealnej nr 4  zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu 2 zdjęcia (podpisane) 

oraz kartę zdrowia jeśli są kandydatami spoza Zabrza. 

 5. 14 lipca 2017r. - ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do szkoły. 

 6. Od 14 lipca 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r. - rekrutacja uzupełniająca w przypadku, gdy szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami.  



ZAPRASZAMY 

 

 


