Druk rekrutacyjny Medyczna Szkoła Policealna nr 3im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ul. Brzeska 12

Kryteria naboru do
Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 im. dr Andrzeja Krocina
w Warszawie
na rok szkolny 2018/2019
punktacja i dokumenty potwierdzające
I NABÓR ZASADNICZY
Art.136 Ustawy Prawo Oświatowe
Kryteria

Liczba możliwych do
uzyskania punktów

Uwagi

1. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
2. zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do podjęcia nauki / pracy w
zawodzie (art. 136 ust 1 pp2 UPO)
Kryteria pierwszego etapu
3. wielodzietność rodziny
4. niepełnosprawność kandydata
5. niepełnosprawność dziecka kandydata
6. niepełnosprawność innej osoby bliskiej,
nad którą kandydat sprawuje opiekę
7. samotne wychowywanie dziecka przez
kandydata
Kryteria drugiego etapu
8. kolejność zgłoszeń.

0p
0p

Dokumenty
obowiązkowe
w oryginale

1p
1p
1p
1p
1p

Wystąpią lub nie, w zależności
od sytuacji kandydata.
Zaistnienie okoliczności
potwierdzone orzeczeniami i
oświadczeniami zgodnie z
wykazem pod tabelą.

100%

II NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Wystąpi wyłącznie w sytuacji gdy po Rekrutacji Podstawowej
pozostaną wolne miejsca.
1. świadectwo ukończenia szkoły średniej
0p
Dokumenty
2. zaświadczenie lekarskie o braku
obowiązkowe
0p
przeciwwskazań do podjęcia nauki / pracy w
w oryginale
zawodzie
8. kolejność zgłoszeń
100%

III Wymagana Dokumentacja:
odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak
przeciwwskazań do podjęcia nauki / pracy w zawodzie, potwierdzone na druku
otrzymanym ze szkoły (do pobrania ze szkoły)
Ad 3 oświadczenie (do pobrania ze strony szkoły, druk 3.1) o wielodzietności
rodziny kandydata. (conajmniej trójka dzieci)

Ad 1
Ad 2
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niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
Ad 5 niepełnosprawność dziecka kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności j/w
i pokrewieństwie)
Ad 6 niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
(orzeczenie o niepełnosprawności j/w i oświadczenie o sprawowaniu opieki)
Ad 7 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata (prawomocny wyrok sądu
i oświadczenie)
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie (do pobrania ze strony szkoły, druk 3.1) o samotnym
wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem,

Ad 4

Oświadczenia składa kandydat pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.

data złożenia kompletnej teczki z dokumentami. W przypadku uzupełniania
teczki o brakujące dokumenty jest brana pod uwagę data ostatniego „dołożenia” do
teczki.

Ad 8

