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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  

SZKOŁY POLICEALNEJ  W EŁKU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze  zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U z 2019 r. poz. 1737). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań  w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 

– 19. 

Zarządzenie Nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 

szkolny 2022/2023 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Szkoła Policealna w Ełku w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi rekrutację na następujące kierunki:  

 

Lp. Kierunek kształcenia Forma kształcenia Cykl nauczania 

 

1. Technik farmaceutyczny  

 

dzienna 2,5 roku 

2. Technik masażysta 

 

stacjonarna 2 lata 

3. Higienistka stomatologiczna 

 

stacjonarna 2 lata 

4. Technik usług kosmetycznych 

 

stacjonarna 2 lata 

5. Podolog 

 

stacjonarna 2 lata 

6. Opiekun medyczny 

 

stacjonarna 1,5 roku 

7. Opiekunka dziecięca 

 

zaoczna 2 lata 

8. Technik sterylizacji medycznej 

 

zaoczna 1 rok 

 

 

2. Do klasy pierwszej Szkoły Policealnej w Ełku przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają: 

1) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 

2) zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników 

studiów doktoranckich. 

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i 

wyznacza jej przewodniczącego.  

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  
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a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;  

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

5. Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne biorąc pod uwagę komplet wymagany dokumentów, 

jakie kandydat pewien złożyć według § 2.  

 

§ 2.  

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

 

1. Osoby zainteresowane nauką w Szkole Policealnej w Ełku muszą złożyć w sekretariacie szkoły następujące 

dokumenty:  

a) podanie (wniosek) z zaznaczeniem wybranego kierunku; w przypadku składania podania o przyjęcie na 

większą liczbę kierunków kształcenia, kandydat określa preferowany kierunek i ważność pozostałych (druk 

dostępny w sekretariacie szkoły),  

b) świadectwo ukończenia szkoły średniej  (oryginał),  

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w 

danym zawodzie (skierowanie na badanie jest wydawane w sekretariacie szkoły po złożeniu podania), 

d) trzy fotografie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie, 

e) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne lub oświadczenie w tej 

sprawie,  

f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej lub oświadczenie w tej sprawie,  

g) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

h) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata lub oświadczenie w tej sprawie,  

i) orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę lub oświadczenie 

w tej sprawie,  

j) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,  

k) potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej w kwocie 20 złotych na konto  

numer  41 1090 2718 0000 0001 4650 1190 

2. W przypadku złożenia oświadczeń komisja rekrutacyjna może zażądać od kandydata dokumentów 

potwierdzających ich prawdziwość.  
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§ 3.   

ZASADY REKRUTACJI 

1. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Policealnej w Ełku jest złożenie wymaganych dokumentów 

wyszczególnionych w § 2.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba 

wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 

po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

5. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Szkoły Policealnej w Ełku decyduje pozytywny wynik uzyskany w 

postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez komisję rekrutacyjną. 

 

§ 4.   

TERMINY REKRUTACJI 

1. Terminy składania dokumentów.  

a) Kandydaci zainteresowani naukę w szkole powinni złożyć wymagane dokumenty w terminie od 16 maja 

do 21 czerwca 2022 r. w sekretariacie szkoły. 

b) Osobom, które złożyły dokumenty w tym terminie będą wydawane skierowania na badania lekarskie od 16 

maja 2022 do 21 lipca 2022.  

c) Postępowanie rekrutacyjne oraz ogłoszenie wyników rekrutacji na semestr jesienno-zimowy nastąpi 25 lipca 

2022 do godziny 14.00.  

d) Rekrutacja uzupełniająca i odwoławcza zostanie przeprowadzona (po ogłoszeniu wstępnych wyników) w 

dniach od 26 lipca do 24 sierpnia 2022 r. Wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów, 

którzy złożyli wnioski w tym terminie od 26 lipca  do 17 sierpnia 2022. 

e) Termin przedłożenia  świadectwa ukończenia szkoły średniej będące potwierdzeniem woli przyjęcia 

kandydata do Szkoły Policealnej w Ełku oraz zaświadczenia lekarskiego – do 18 sierpnia 2022 r. do godziny 

15.00.  

f) Postępowanie rekrutacyjne oraz ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej i odwoławczej na semestr 

jesienno-zimowy nastąpi do 24 sierpnia 2022r. 
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§ 5.  

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 

1. Kandydaci do szkoły mogą zarejestrować swoje wnioski w systemie elektronicznym, który zostanie 

uruchomiony na stronie szkoły https:// spmedyk.elk.pl/rekrutacja-2022-2023  

2. Kandydaci, którzy złożyli wniosek elektronicznie są zobowiązani do dnia 18 sierpnia 2022 r. osobiście 

dostarczyć do sekretariatu szkoły dokumentację wymienioną w § 2. Otrzymają wówczas skierowanie na badania 

do lekarza medycyny pracy i po badaniu lekarskim uzupełniają wnioski o orzeczenie lekarskie.  

§ 6.  

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły w  terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,  

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie. 

3. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły mają prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji komisji 

rekrutacyjnej do dyrektora szkoły do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję 

rekrutacyjną. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie i pisemnie powiadamia zainteresowanego o podjętej decyzji w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły można złożyć skargę do sądu administracyjnego. 

 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej w Ełku 

w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

 


