
Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze na rok szkolny 
2016/2017  
Podstawa prawna:  
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.);  
 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, 
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1942);  
 
3. Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.  
 

§ 1.  
Postanowienia ogólne  
 
1. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum 
albo ośmioletnią szkołę podstawową.  
 
 
2. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i realizowali 
nową podstawę programową można przyjąć do klasy drugiej (semestr trzeci).  
 
 
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.  
 

§ 2.  
Wymagana dokumentacja  
1. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:  
 
1) wniosek o przyjęcie według wzoru otrzymanego w sekretariacie szkoły lub pobranego ze strony 
http://www.zsptwardogora.pl/  
 
2) świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (8 – letniej szkoły podstawowej albo gimnazjum albo 
zasadniczej szkoły zawodowej),  
 
3) dwa zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia).  
 
4) kserokopia dowodu osobistego.  
 
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust.2, 
niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria:  
 
1) wielodzietność rodziny kandydata,  
 
 
2) niepełnosprawność kandydata,  



 
3) niepełnosprawność dziecka kandydata,  
 
4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,  
 
5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.  
 
3. Kryteria, o których mowa § 2 ust.2 , mają jednakową wartość.  
4. Na potwierdzenie występowania okoliczności wymienionych w § 2 ust. 2 należy złożyć następujące 
dokumenty:  
 
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny;  
 
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata 
lub innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 kpa odpis lub wyciąg z dokumentu, kopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez kandydata);  
 
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 
jego rodzicem (oryginał, notarialnie poświadczona kopia, urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 
kpa odpis lub wyciąg z dokumentu, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata).  
 
5. 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.  

§ 3.  
Terminarz rekrutacji  
 
1. Pierwszy etap rekrutacji:  
 
1) od 1 do 28 czerwca 2016 r.- składanie wniosków i dokumentów w sekretariacie szkoły;  
 
2) do 30 czerwca 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;  
 
3) do 15 lipca 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;  
 
4) 18 i 19 lipca 2016 r. - potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało ono złożone 
wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły  
 
5) do 20 lipca 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  
 
 
2. Drugi etap rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca:  
 
 



1) od 21 do 22 lipca 2016 r.- składanie wniosków i dokumentów w sekretariacie szkoły;  
 
2) do 27 lipca 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;  
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3) 17 sierpnia 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;  
 
4) 18 i 19 sierpnia 2016 r. - potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły 
podstawowej, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły;  
 
5) 22 sierpnia 2016 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  
 
§ 4.  
Procedura odwoławcza  
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.  
2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o 
uzasadnienie.  
3. Kandydat w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.  
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania odwołania.  
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  
§ 5.  
Postanowienia końcowe  
1. Informacji o naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sycowie można uzyskać w 
sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. (62) 786 93 40.  
2. Niniejszy regulamin udostępnia się kandydatom w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.  
3. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia.  


