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Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 2 /2020 
 

DYREKTORA  
Zespołu Szkół Nr 5  im. M.T.Hubera w Wałbrzychu 

z dnia 25 lutego 2020 r.  
 

W sprawie: powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej oraz Szkolnego Zespołu  

                   Kwalifikacyjnego  

 
Na podstawie : art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.) oraz art.. 95 

ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. 

poz. 2245 z późn. zm.), Zarządzenia nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r., art., 154 ust. 9 w związku z art. 
154 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

(Dz.U. poz. 1737) 
 

 
z a r z ą d z a m: 
 
 
 
§ 1. Powołuję Szkolną Komisję Rekrutacyjną w składzie: 
 
Przewodnicząca  -  Katarzyna DRUCZAK 
Sekretarz  -  Stanisława MATYJASEK 
Członek  -  Marek WIECZOREK  

     
                 
§ 2. Powołuję Szkolny Zespół Kwalifikacyjny  w składzie: 
 

1. Magdalena RUDY 
2. Bożena SZYMAŃSKA 
3. Agnieszka KOSTUSIAK-CZECH 
4. Elżbieta KORENIK 
5. Paweł FARMAS 

§ 3. Szczegółowy harmonogram pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 
§ 4. Szkolny Zespół Kwalifikacyjny   wspomaga kandydatów przy wprowadzaniu danych 
      do systemu NABO, przyjmuje podania o przyjęcie do szkoły, rejestruje kandydatów  w terminie  
      wskazanym w systemie NABO. 
  

 
§ 5. Szkolny Zespół Kwalifikacyjny   wspomaga kandydatów przy wprowadzaniu 
      wyników do systemu NABO, odbiera od kandydatów wymagane dokumenty, w terminie  
      wskazanym w systemie NABO. 
 
§ 6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wprowadzone do systemu NABO oceny 
       i kryteria oraz uzupełnia braki w terminie wskazanym w systemie NABO.  
 
§ 7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna współpracuje z BEKiS UM Wałbrzych, w procesie 
      obliczania rekrutacji w terminie wskazanym w systemie NABO. 
§ 8. Dyrektor szkoły – drukuje i wywiesza listy zakwalifikowanych  
      do przyjęcia do szkoły w poszczególnych zawodach w terminie wskazanym w systemie NABO. 
 
 
 
 
 



§ 9. Kandydaci składają oryginały dokumentów w terminie: 

1. do szkół dla młodzieży w terminie wskazanym w systemie NABO: 
od 26.06.2020 r. do 30.06.2020 r. 

2. do szkół dla dorosłych: 

(Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące): 

- w sesji letniej od 26.06.2020 r. do 30.06.2020 r. 

- w sesji zimowej od 03.12.2020 r. do 10.12.2020 r. 

(Szkoła Branżowa II stopnia): 

- w sesji letniej od 13.07.2020 r. do 20.07.2020 r. 

- w sesji zimowej od 03.12.2020 r. do 10.12.2020 r. 

 
§ 10. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji dostarczonych dokumentów  
          w szkole dla młodzieży  w terminie wskazanym w systemie NABO (do 10.07.2020 r.) 
§ 11. Szkolna Komisja Rekrutacyjna drukuje i wywiesza listy kandydatów zakwalifikowanych    
         i niezakwalifikowanych : 

1. do szkoły dla młodzieży w poszczególnych zawodach w oparciu o system NABO 

w dniu 13.07.2020 r. o godz. 14.00, 

2. do szkoły dla dorosłych (SP, LO, BS II st.): 

1) w sesji letniej w dniu 13.07.2020 r. o godz. 14.00, 

     w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17.08.2020 r.  

2) w sesji zimowej w dniu 02.12.2020 r. 
 
§ 12. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego w terminach  
         podanych w paragrafie 11 
§ 13. Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów przyjętych do klas pierwszych odbędzie się   
         31 sierpnia 2020 r.  o godz. 17:00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do wiadomości: 

 

1. Tablica ogłoszeń, 

2. Pokój nauczycielski, 

3. Sekretariat uczniowski, 

4. Wicedyrektorzy, 

5. Pedagog szkoły, 

6. Dyrektor, 

7. a/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI  

do szkół dla dorosłych: 

____________________________________________ 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 2 letnia w zawodach: 
• technik pojazdów samochodowych, 

• technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

• technik usług fryzjerskich, 

• technik mechatronik, 

• technik mechanik, 

• technik budownictwa 

• zapisy w sesji letniej: 

a) termin składania podań  od 11.05. 2020 r. do 23.06.2020 r.  

 w postępowaniu uzupełniającym od 22.07.2020 r. do 27.07.2020 r. 

b) ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy do 21.07.2020 r. do godz.14 

 w postępowaniu uzupełniającym do 24.08.2020 r. 

 

•  zapisy w sesji zimowej: 

a)      termin składania podań  od 26.10.2020 r. do 13.11.2020 r. 

b)      ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy do 11.12.2020 r.  

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  dla Dorosłych 4-letnie po Szkole Podstawowej               
• zapisy w sesji letniej: 

c) termin składania podań  od 11.05.2020 r. do 23.06.2020 r.  

 w postępowaniu uzupełniającym od 22.07.2020 r. do 27 lipca 2020 r. 

d) ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy do 21.07.2020 r. do godz. 14 

 w postępowaniu uzupełniającym do 24.08.2020 r. 

 

•  zapisy w sesji zimowej: 

a)      termin składania podań  od 26.10.2020 r.  do 13.11.2020 r. 

b)      ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy do 11.12.2020 r.  

Szkoły Podstawowej dla Dorosłych  
               

• zapisy w sesji letniej: 

e) termin składania podań  od 11.05.2020 r. do 23.06.2020 r. 

 w postępowaniu uzupełniającym od 22.7.2020 r. do 22.07.2020 r. 

 

f) ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy do 21.07.2020 r. do godz. 14 

 w postępowaniu uzupełniającym do 11.12.2020 r.  

 

g) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który nie posiada    

dokumentu potwierdzającego ukończenia klasy VI lub VII  ośmioletniej szkoły 

podstawowej 02.06.2020 do 03.06.2020 r.  i 16.06.2020, rozmowa w 

postępowaniu uzupełniającym 29.07.2020 r.  

 

•  zapisy w sesji zimowej: 

a)      termin składania podań  od 26.10.2020 ro do 13.11.2020 r.  

b)      ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy do 11.12.2020 r.  

c) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, który nie posiada    

dokumentu potwierdzającego ukończenia klasy VI lub VII  ośmioletniej szkoły 

podstawowej  0.11.2020 i 03.11.2020  

 



SZKOŁA POLICEALNA  w zawodach: 

• technik bhp, 

• technik administracji, 

• technik rachunkowości, 

• opiekunka dziecięca, 

 

• zapisy w sesji letniej: 

h) termin składania podań  od 11.05.2020 r. do 23.06.2020 r.  

 w postępowaniu uzupełniającym od 22.07.2020 r. do 27 lipca 2020 r. 

i) ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy do 21.07.2020 r. do godz. 14 

 w postępowaniu uzupełniającym do 24.08.2020 r. 

 

•  zapisy w sesji zimowej: 

a)      termin składania podań  od 26.10.2020  do 13.11.2020 r. 

b)      ogłoszenie ostatecznych list słuchaczy do 11.12.2020 r.  

 

UWAGA! 

Zajęcia również sobotnio – niedzielne. 
 

 


