ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BRZESKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA DOROSŁYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.)
2. ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 2245).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017r. poz. 60 ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 poz. 586).
7. Zarządzenie NR 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla
absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego,
dotychczasowego
czteroletniego
technikum
i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok
szkolny 2019/2020.
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§1
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. od 06 maja do 08 lipca 2019r.– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
2. od 06 maja do 19 lipca 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty,
3. 22 lipca 2019r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
4. do 26 lipca 2019r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
a. Świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej (dla
uczniów ubiegających się o miejsce w klasie pierwszej).
b. Świadectwa ukończenia szkoły zawodowej (dla uczniów ubiegających się o miejsce
w klasie drugiej).
c. kwestionariusza osobowego (wzór kwestionariusza znajduje się w sekretariacie szkoły
lub na stronie www.zsp2.edu.pl/rekrutacja) oraz 2 podpisane na odwrocie (imię
i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) fotografie,
d. Aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia w szkole publicznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.
5. 29 lipca 2019r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
Postępowanie uzupełniające:
1. od 30 lipca do 09 sierpnia 2019r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
2. od 30 lipca do 19 sierpnia 2019r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
o systemie oświaty,
3. 21 sierpnia 2019r. godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. do 26 sierpnia 2019r. - Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie:
a. Świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej (dla
uczniów ubiegających się o miejsce w klasie pierwszej).
b. Świadectwa ukończenia szkoły zawodowej (dla uczniów ubiegających się o miejsce
w klasie drugiej).
c. kwestionariusza osobowego (wzór kwestionariusza znajduje się w sekretariacie szkoły
lub na stronie www.zsp2.edu.pl/rekrutacja) oraz 2 podpisane na odwrocie (imię i
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) fotografie,
d. Aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia w szkole publicznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.
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5. 28 sierpnia 2019r. godz.12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

§2
WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci składają do dyrektora szkoły następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły,
2. 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem)
3. Numer PESEL
4. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej (dla uczniów
ubiegających się o miejsce w klasie pierwszej).
5. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej (dla uczniów ubiegających się o miejsce w klasie
drugiej).
6. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w
szkole publicznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

§3
KRYTERIA PRZYJĘĆ
Rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjnokwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły
w godzinach pracy sekretariatu wymagane dokumenty. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania
zawierające kompletne dane kandydata.
1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych jest
złożenie wymaganych dokumentów.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych jest
większa od liczby miejsc, o przyjęciu decyduje suma punktów uzyskanych za oceny na
świadectwie ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej albo zasadniczej
szkoły zawodowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy.
3. Przyjmuje się następujący sposób punktacji za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
albo ośmioletniej szkoły podstawowej albo zasadniczej szkoły zawodowej.
Ocena

Wartość punktowa
oceny

celujący

20

bardzo dobry

16

dobry

12

dostateczny

8

dopuszczający

2

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;
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3. niepełnosprawność dziecka kandydata;
4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę;
5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rekrutacja trwa do 218 sierpnia 2019r.
1. Dyrektor szkoły przedłuża terminy składania podań o przyjęcie do szkoły i wyznacza
dodatkowy termin ogłoszenia wyników, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba
wolnych miejsc.
2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie
3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.
3. Minimalna liczba słuchaczy w oddziale – 24 osoby.
4. Szkoła zastrzega sobie prawo nieotwarcia danego oddziału w przypadku małej liczby
kandydatów.
5. Decyzja Dyrektora Szkoły jest decyzją ostateczną.
6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się zasady określone w Ustawie z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586).
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