
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego  

z dnia 26 czerwca   2012 r. 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany Zarządzenia Nr 19 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2012 roku  w sprawie rekrutacji 

uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
policealnych na rok szkolny 2012 / 2013. 

 

    Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego wnosi o podjęcie działań zmierzających do 

zmiany zapisu Zarządzenia Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2012 roku  

w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

policealnych na rok szkolny 2012 / 2013 zawartych w § 1 pkt. 1) w brzmieniu: „w okresie 

poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach 

ponadgimnazjalnych kwestionariusze - podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy 

kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie”. 

     Takie zapisy zmuszają kandydatów do szkół  kształcących w zawodach do posiadania, już 

w okresie wyboru preferencji poprzedzającym rekrutację, od 1 do 3 zaświadczeń o braku 

przeciwwskazań do nauki w wybranych zawodach. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia 

kosztów tych badań z finansów publicznych lub przez rodziców kandydatów. Często również ma 

miejsce sytuacja, że kandydat wybiera ostatecznie naukę w Liceum Ogólnokształcącym 

i posiadanych zaświadczeń od lekarza medycyny pracy nie wykorzysta a koszty zostały 

poniesione. W związku z powyższym Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego 

proponuje aby w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów 

i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych  § 1 pkt. 3) ppkt. 

d)   otrzymał brzmienie:  „5 lipca od godziny 14ºº do 9 lipca do godziny 14 ºº kandydaci 

umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia 

potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie”.   

     Wprowadzone zmiany usprawnią proces rekrutacji w szkołach oraz prowadzenie badań 

przez Ośrodki Medycyny Pracy i tym samym wyeliminują niepotrzebnie ponoszone koszty na 

badanie tych uczniów, którzy ostatecznie nauki w szkołach zawodowych nie podejmą.   

        

 Przewodniczący  

Konwentu  Powiatów Województwa  

                   Mazowieckiego 

        Bogdan Mirosław Pągowski 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Jacek Kozłowski  - Wojewoda Mazowiecki, 

2. Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty 


