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Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie 

  

 

REGULAMIN NABORU  SŁUCHACZY DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH   

NA SEMESTR PIERWSZY 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 7).  

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych lub 

wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. 

U. nr 155, poz. 1054, z późn. zm.).  

3. Zarządzenie nr 4/2016  Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 20l6 

 w sprawie ustalenia terminów, przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, 

postępowania uzupełniającego a,  składania dokumentów  do klas pierwszych na rok 

szkolny 2016/17 do publicznych gimnazjów,  publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół  dla dorosłych  w województwie 

łódzkim.  

 

 

SZKOŁY  DLA DOROSŁYCH  

 

I.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

-na podbudowie: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły 

zawodowej. /cykl kształcenia 3 - lata/  

 

II. Szkoła Policealna  dla Dorosłych:  

– na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie.  

 

III KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE   

- na podbudowie: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły 

zawodowej, szkoły dającej wykształcenie  średnie. 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

1. Kandydatów na pierwszy rok nauki do szkoły oraz na kwalifikacyjny kurs 

zawodowy przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.  

2. Dyrektor Zespołu powołuje szkolną komisję rekrutacyjną. 

3. O przyjęciu słuchaczy w trakcie roku szkolnego , w tym na pierwszy rok oraz na 

semestry programowo wyższe decyduje dyrektor szkoły.  

 

 

Rozdział II 

Postępowanie rekrutacyjne 

 

§1 

1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy 

ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują 

naukę.  

2. Na pierwszy semestr  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się 

kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej 

szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej.  

3. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły 

zawodowej można przyjąć do drugiej klasy  liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych.  

4. Na pierwszy semestr Szkoły Policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy 

posiadają:  

1) wykształcenie średnie  

2) zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.  

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki 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 kandydat.  

6. Kryteria, o których mowa w ust. 4 mają jednakową wartość.  
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7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje 

nadal wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania uzupełniającego jest brana 

pod uwagę kolejność zgłoszeń.  

 

§ 2 
1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje kandydatów którzy posiadają:  

1) wykształcenie podstawowe, średnie lub  wyższe, 

2) zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym 

mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc na dany kurs kwalifikacyjny lub jeżeli 

szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

na drugim etapie postępowania uzupełniającego są brane pod uwagę łącznie kryteria 

o których mowa w § 1 ust. 5.  

3. Kryteria, o których mowa w § 1 ust. 5. mają jednakową wartość.  

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami 

na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.  

 

§ 3 

1. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji  

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego  

3) podanie do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do szkoły.  

4) podanie do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych na kwalifikacyjny kurs zawodowy.  

5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na semestr jesienny (wrzesień-styczeń):  

1) przyjmowanie wniosku o przyjęcie do szkoły rozpoczyna się od 20 czerwca 2016  
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2) podanie do publicznej wiadomości wyników naboru odbędzie się: 

- do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych  

 11 lipca 2016 r. 

- na kwalifikacyjny kurs zawodowy 24 sierpnia 2016 r. 

 Listy osób przyjętych i nieprzyjętych zamieszczenie będą w siedzibie szkoły ;  

3) w postępowaniu uzupełniającym 

- do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkół policealnych  

  12 sierpnia 2016 r.  

- na kwalifikacyjny kurs zawodowy 28 sierpnia 2016 r. 

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych zamieszczenie będą w siedzibie szkoły ;  

 

 

Rozdział III 

Wymagana dokumentacja na potrzeby postępowania rekrutacyjnego 

 

  

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku/podania 

 o przyjęcie do szkoły lub na kurs kwalifikacyjny.  

2. W przypadku składania wniosku o przyjęcie na większą liczbę kierunków 

kształcenia, kandydat określa preferencje kolejności kierunków.  

3. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.  

4. Do wniosku załącza się:  

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów 

wyszczególnionych w § 1 ust.4;  

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów 

wyszczególnionych w § 2 ust.5;  

3) 2 zdjęcia  

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od kandydata przedłożenia 

we wskazanym terminie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  

w oświadczeniach.  

6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją przystąpienia do rekrutacji. W 

przypadku odmowy złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata kryteriów wyszczególnionych w § 2 ust.5 kandydat traci możliwość 

korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach rekrutacji.  
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Rozdział IV 

Procedura odwoławcza 
 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych kandydat może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z 

pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły lub 

na kwalifikacyjny kurs zawodowy.  

2. Uzasadnienie sporządzane jest w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

kandydata z wnioskiem o uzasadnienie.  

3. Kandydat w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia może wnieść w 

formie pisemnej do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej.  

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  
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TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 
UZUPEŁNIAJACEGO DO KLAS PIERWSZYCH  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

DLA DOROSŁYCH 
 

Lp. Rodzaj czynności 
 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do 
szkoły  wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

  
20 czerwca- 
 4 lipca 
godz. 12.00 

11 lipca- 12 lipca  
godz. 12.00 

2 Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków 
 i dokumentów 
o przyjęcie do szkoły 

 
od 4 lipca 2016 r. 
do 6 lipca 2016 r. 
godz. 12.00 

 do 18 lipca 2016 

3 Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych 
i kandydatów 
niezakwalifikowanych 
 

7 lipca 
o  godz. 12.00 

8 sierpnia 2016 
o godz. 12.00 

4 Potwierdzenie przez  
kandydata albo rodzica  kandydata 
niepełnoletniego woli przyjęcia 
w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia 
gimnazjum o ile 
nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły,  
 

7 lipca- 11 lipca  
do godz. 12.00 

9 sierpnia  
-11 sierpnia 
 do godz.12.00 

5 Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 
 

11 lipca 
 o godz. 12.00 

12 sierpnia   
o godz. 12.00 
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TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 
UZUPEŁNIAJACEGO NA SEMESTR PIERWSZY SZKÓŁ POLICELANYCH 

 

Lp. Rodzaj czynności 
 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do 
szkoły  wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

  
20 czerwca- 
 4 lipca 
godz. 12.00 

11 lipca- 12 lipca  
godz. 12.00 

2 Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków 
 i dokumentów 
o przyjęcie do szkoły 

 
od 4 lipca 2016 r. 
do 6 lipca 2016 r. 
godz. 12.00 

 do 18 lipca 2016 

3 Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych 
i kandydatów 
niezakwalifikowanych 
 

7 lipca 
do  godz. 12.00 

8 sierpnia 2016 
do  godz. 12.00 

4 Potwierdzenie przez  
kandydata  woli przyjęcia 
w postaci przedłożenia oryginału 
potwierdzającego posiadanie 
wykształcenia średniego, o ile 
nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły,  
 

7 lipca- 11 lipca   
godz. 12.00 

9 sierpnia  
-11 sierpnia 
  godz.12.00 

5 Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 
 

11 lipca 
 do godz. 12.00 

12 sierpnia   
o godz. 12.00 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


