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Zarządzenie  22/2019/2020 

 

 

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu 

w sprawie 

Regulaminu przyjęć kandydatów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu  

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2  i art.161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 

oświatowe (DZ.U. z 2019r. poz.1148, ze zm.) oraz paragrafu 11 pkt. 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie postępowania rekrutacyjnego 

oraz Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z 28 maja 2020 wprowadza się 

Regulamin przyjęć kandydatów się na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

§1 

 

1. Dokumenty  kandydatów  na  kwalifikacyjne  kursy  zawodowe przyjmowane są od     

15 czerwca  do 22 lipca  2020r. godz. 15:00 

2. Dokumenty wymagane przy przyjmowaniu kandydata do szkoły:  

- wniosek o przyjęcie  - na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub pobrany 

z Internetu 

-  załącznik do wniosku o przyjęcie - na druku wydanym przez sekretariat 

szkoły lub pobrany z Internetu 

 

 

§2 

 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ustala i podaje do wiadomości Szkolna Komisja  

      Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Pracami komisji kieruje jej   

przewodniczący. 

 

§3 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe na które prowadzi się rekrutację: 

 

Oznaczenie 

kwalifikacji 

Nazwa 

kwalifikacji/kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego 

Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

Nazwa zawodu, w którym 

wyodrębniono daną 

kwalifikację 

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach 

administracji 

334306 Technik administracji 

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w 

jednostce organizacyjnej 

331403 Technik ekonomista EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-

płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek 

http://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/05/zarzadzeni_wko_new_rekrutacja.pdf
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organizacyjnych 

 

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-

płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek 

organizacyjnych 
431103 Technik rachunkowości 

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości 

INF.02 Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i 

lokalnych sieci komputerowych 
351203 Technik informatyk 

INF.03 Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami 

danych 

 

 

§4 

 

1. Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną dla przygotowania naboru  

 w terminie  do 04.06.2020 r. 

2. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe jest przeprowadzana do 22 lipca 2020 

r. godz. 15:00 

3. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów, Komisja Rekrutacyjna 

sporządza listę  przyjętych do klas pierwszych. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek przyjęcia na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, niż liczba  wolnych miejsc w szkole w pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego  przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają 

żadnych kwalifikacji zawodowych. 

5. W przypadku  gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na kwalifikacyjny kurs 

zawodowy na drugim etapie rekrutacyjnym  są brane pod uwagę: 

 

 a) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum i spełniają obowiązek nauki 

przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, uwzględniając 

w szczególności opóźnienie w cyklu kształcenia, przypadki losowe 

uniemożliwiające lub znacznie utrudniające uczęszczanie do szkoły lub 

umożliwienie spełniania obowiązku nauki osobom przebywającym w zakładach 

karnych lub aresztach śledczych - następujące kryteria: 

 - wielodzietność rodziny kandydata; 

- niepełnosprawność kandydata; 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

b) Kryteria o których mowa w ust. 6a mają jednakową wartość 

      c) w przypadku kandydata pełnoletniego brane są pod uwagę następujące kryteria: 
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          - wielodzietność rodziny kandydata; 

          - niepełnosprawność kandydata; 

         - niepełnosprawność dziecka kandydata; 

         - niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę; 

        - samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

     d)  Kryteria o których mowa w ust. 6c mają jednakową wartość. 

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego  lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje  nadal wolnymi 

miejscami , na trzecim etapie postępowania  rekrutacyjnego jest brana pod uwagę 

kolejność zgłoszeń. 

7. Przepisy z ust.  5-7 nie mają zastosowania w postępowaniu rekrutacyjnym na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone na zlecenie innych podmiotów. 

 

§5 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 

 

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 22 lipca  2020 r. godz. 15:00. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe i dokumentów spełniających przez kandydata warunków  lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 11 sierpnia 2020 r. 

godz. 10:00 

3. Podanie do 19 sierpnia 2020r.  godz. 13:00 przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 

4. Wystąpienie do komisji o  sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  do 22 

sierpnia 2020r. 

5. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od 

dnia wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia 

6. Możliwość złożenia  do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

wyrażonego w pisemnym  uzasadnieniu odmowy przyjęcia - 3 dnia od daty  

otrzymanego uzasadnienia odmowy przyjęcia 

7. Do 3 dni od złożenia odwołania do dyrektora - rozstrzygnięcie  przez dyrektora 

odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego 

8. W przypadku  wolnych miejsc, rekrutacja   na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

zostanie przedłużona do 10 września 2020 r. 

9. 11 września 2020 r.  do godz. 15:00  zostanie ogłoszona ostateczna lista kandydatów 

przyjętych  i lista kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Jego realizację powierza się 

Przewodniczącemu  komisji rekrutacyjnej. 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia   29 maja 2020 r. 
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