
 

Zasady Rekrutacji do Szkoły Policealnej  

w Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach 

 

Rekrutacja do szkoły policealnej w ZSET odbywa się na kierunkach: 

- TECHNIK ADMINISTRACJI – 10 miejsc 

- OPIEKUN OSOBY STRSZEJ – 10 miejsc 

- ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 10 miejsc 

 

 

Zasady rekrutacji: 

1. Naukę w naszej szkole może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo 

ukończenia    szkoły średniej. 

2. Liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest 

ograniczona 

4. Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej kandydaci wypełniają  

i składają w szkole w terminie od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do 

godz. 15.00. 

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej o świadectwo 

potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego od 24 czerwca 2022 r. do 

13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach do 13 lipca 2022 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 20 

lipca 2022 r. 

8. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie 

wykształcenia średniego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 29 lipca 2022 r. do 

godz.14.00 

 

 



Wymagane dokumenty: 

• oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej; 

• 2 zdjęcia legitymacyjne 

• dowód osobisty do wglądu 

• zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia (na wybranych 

kierunkach, pytaj w sekretariacie). 

 

Rekrutacja uzupełniająca: 

1.  Termin składania wniosków (podpisanych przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna) przez kandydatów do klas pierwszych 

szkół ponadpodstawowych wraz z odpowiednią dokumentacją:  

          od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00. 

2. 12 sierpnia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych (z podziałem na 

oddziały w przypadku kandydatów zakwalifikowanych);  

3. od 1 sierpnia 2022 r. do 17 siernia 2022 r.– wydanie przez szkołę 

prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie; 

4. od 16 sierpnia 2022 r. do 18 siepnia 2022 r. do godz. 15.00 – 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

5. 19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00– podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;  

6. do 25 sierpnia 2022 r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia; 

7. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia - sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia 

odmowy przyjęcia; 

8. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia - 

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej; 

9. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły - Dyrektor 

szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

 



 

 

 

 

 

 


