REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY DRUGIEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.)
2. Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia
2017 r.
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzy letniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum
4.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017r)
Postanowienia ogólne
1. Postępowanie rekrutacyjne w szkole dla dorosłych prowadzone jest na wniosek kandydata.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły.
3. Do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy
ukończyli zasadniczą szkołę zawodową albo I klasę liceum ogólnokształcącego.
Terminy postępowania rekrutacyjnego:
1) Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 5 czerwca do 19 czerwca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 14 lipca 2017r do 18 lipca 2017r.
2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 6 lipca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 10 sierpnia 2017r
3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 7 lipca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 11 sierpnia 2017r.
4) Potwierdzanie przez kandydatów lub rodziców kandydatów niepełnoletnich woli
uczęszczania do liceum dla dorosłych poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia
Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 7 lipca do 13 lipca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 16 sierpnia 2017r.
5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 14 lipca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 17 sierpnia 2017r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego mogą ulec zmianie.
Wymagane dokumenty
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych składają:
a) wniosek,
b) oryginał świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub I klasy liceum
ogólnokształcącego,
c) 3 fotografie,
Zasady rekrutacji
1. Warunkiem przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest złożenie
wymaganych dokumentów.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc
w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 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 jest brana pod uwagę kolejność
zgłoszeń.
Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
1. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora
szkoły, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
2. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu 7 dni od daty
zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie zainteresowanym
kandydatom.
Przepisy końcowe
1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do
końca okresu, w którym uczeń uczęszczał do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie
zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
3. Wniosek o przyjęcie do kl. II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych można odebrać w
sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów
pełnoletnich poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na
stronie internetowej szkoły.
Komisja Rekrutacyjna:
Przewodniczący: Bożena Fronczek
Członek: Sylwia Kapałka
Członek: Katarzyna Stachowicz

