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Dyrektora
Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku
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2021/2022

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
w Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
1
§ 1.
Szkoła ogłasza rekrutację na semestr I roku szkolnego 2021/2022 absolwentów szkół
średnich, - liceum, liceum zawodowe, technikum, branżowych szkół II stopnia / nie
wymagamy matury / do kształcenia w zawodach:
Forma dzienna/stacjonarna/zaoczna
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Higienistka stomatologiczna
Opiekun medyczny
Opiekun osób starszych
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Technik bhp
Technik elektronik i informatyk medyczny
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
Technik sterylizacji medycznej
Technik usług kosmetycznych
Technik elektroradiolog
Terapeuta zajęciowy
§ 2.
1. Rekrutacja będzie odbywać się na podstawie złożonej dokumentacji:
✓ wniosek rekrutacyjny (do pobrania lub wypełnienia na stronie internetowej
oraz w sekretariacie szkoły)
✓ świadectwo ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej
✓ fotografie
✓ zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (po pobraniu skierowania w
sekretariacie szkoły)
2. W czasie trwania epidemii dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną
w postaci skanów (zdjęć) wysłanych na adres sekretariat@medyk-otwock.pl
§3
W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.
§4
Komisja Rekrutacyjna po upływie terminu składania dokumentów przeprowadza analizę
teczek wszystkich kandydatów.
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§5
Rekrutacja uzupełniająca będzie dokonywana w przypadku pozostających miejsc wolnych
po zakończeniu rekrutacji podstawowej.
§6
Do rekrutacji brane są pod uwagę tylko kompletne teczki z dokumentami.
§7
O przyjęciu kandydata decydować będzie kolejność złożenia obowiązującej dokumentacji
do wyczerpania limitu miejsc.
§8
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych
miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
✓ wielodzietność rodziny kandydata
✓ niepełnosprawność kandydata (jeżeli nie koliduje to z nauczanym zawodem)
✓ niepełnosprawność dziecka lub innej osoby bliskiej, która zostaje pod opieką
kandydata
✓ samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
Kryteria powyższe mają jednakową wartość: 1pkt
Oświadczenie składa kandydat pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań .
§9
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę
kolejność zgłoszeń.
§ 10
Harmonogram rekrutacji podstawowej:
Nabór wrześniowy 17.05.2021 r. - 02. 07. 2021 r.
Nabór lutowy

25.10.2021 r. -

12. 11. 2021 r.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:
Nabór wrześniowy

2.08.2021 r. - 05.08.2021 r.

Nabór lutowy

13.12.2021 r. – 16.12.2021 r.
§ 11
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Komisja Rekrutacyjna wywiesza listy kandydatów przyjętych na semestr pierwszy na stronie
internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły w dniu:

Nabór wrześniowy
Nabór lutowy

I termin rekrutacji
21.07.2021 r
01.12.2021 r.

II termin rekrutacji
16.08.2021 r
10.01.2022 r.
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