
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

 do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Tarnowie 

 na rok szkolny 2017/2018 
 

 

§ 1 

 

 Podstawa Prawna 

 

1. Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. 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. 

3. Zarządzenie  NR 11/17 Małopolskiego  Kuratora  Oświaty z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych , klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych , klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej , o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 

lit.c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie 

małopolskim.  

 

§ 2 

 

 

1. Szkoły dla dorosłych, do których prowadzony jest nabór na rok szkolny 2017/2018: 

a. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

        - rozszerzenia: język angielski, geografia 

        - przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 

       b. Szkoła Policealna Nr 3 – proponowane oddziały: 

   - technik administracji 

   - technik informatyk 



   - terapeuta zajęciowy 

   - technik usług pocztowych i finansowych 

   - technik BHP 

   - opiekun medyczny 

   - opiekunka środowiskowa 

   - technik masażysta – stacjonarny 

   - opiekunka dziecięca – stacjonarny  

 

 E-learning  - proponowane oddziały: 

       

     technik informatyk 

     technik administracji 

 

     Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

 

        - cukiernik 

        - elektromechanik   

        - elektryk 

        - fryzjer 

        - kelner 

        - kucharz 

        - sprzedawca 

        - ślusarz 

        - opiekun medyczny 

        - technik żywienia i usług gastronomicznych 

        - technik handlowiec 

 

 

 

§3 

 



1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr trzeci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest ukończenie zasadniczej szkoły 

zawodowej. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej Nr 3 jest ukończenie szkoły dającej wykształcenie średnie. 

2. Wymagane dokumenty: 

- wniosek o przyjęcie do szkoły, 

- oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (do Szkoły Policealnej Nr 3), 

- dwie fotografie (podpisane na odwrocie). 

 

4 .Terminy rekrutacji:  

 

Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. 

 

5. Kandydaci,  którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły 

w formie pisemnej złożonej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. Dyrektor podejmie decyzję najdalej w dniu 

następnym. 

 

6. Niniejszy REGULAMIN zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń CKZiU, umieszczony na stronie internetowej szkoły 

(www.ckziu.tarnow.pl ) oraz będzie dostępny w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


