
Regulamin rekrutacji

do Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych  w Lublinie

na rok szkolny 2016/2017

1. Nabór kandydatów do Liceum prowadzony jest według zasad określonych   

w odpowiednich przepisach dotyczących rekrutacji w szkołach dla 

dorosłych.

2. O przyjęcie do Liceum mogą ubiegać się absolwenci zasadniczej szkoły 

zawodowej, gimnazjum, ośmioklasowej szkoły podstawowej, którzy mają 

osiemnaście lat  lub w danym roku kalendarzowym ukończą osiemnaście 

lat.

3. W szczególnych przypadkach do szkoły przyjmowanie są również osoby, 

które są niepełnoletnie.

4. Absolwenci,  którzy ukończyli  zasadniczą szkołę zawodową w 2015 r.  lub  

w 2016 r.  mogą być  przyjęci  do klasy drugiej  Liceum. Absolwenci,  którzy

ukończyli  zasadniczą  szkołę  zawodową  w  2014  r.  lub  w  latach

wcześniejszych  oraz  absolwenci  gimnazjum  i  ośmioklasowej  szkoły

podstawowej będą przyjmowani do klasy pierwszej Liceum.

5. Dyrektor Liceum  podaje do wiadomości kandydatom kryteria oraz warunki 

ustalone przez Radę Pedagogiczną dotyczące rekrutacji   do klas 

pierwszych.

6. W celu przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum 

powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego 

 i określa zadania członków Komisji.

7. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należą:

a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;    

b) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listy 

przyjętych;

c) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;

c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

8. Dyrektor Liceum może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa 

liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła.

9.   Kandydaci do Liceum  powinni złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły 

zawierający:

dane osobowe, imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo serię



 i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu  oraz wskazanie wybranego oddziału w szkole (mając na względzie

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym).

10. Do wniosku należy dołączyć:

   - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub  ośmioletniej szkoły 

podstawowej,  lub zasadniczej szkoły zawodowej,

   - dwa zdjęcia,

  - oświadczenie o wielodzietności rodziny,

  - orzeczenie o niepełnosprawności,

  - wyrok sądu orzekający rozwód lub separację oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka,

  - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 

  - opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

11. Wyżej wymienione oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności

karnej.

12. O przyjęciu do Liceum decyduje kolejność zgłoszeń .

13. W przypadku większej ilości kandydatów niż wolnych miejsc pierwszeństwo 

w przyjęciu mają:

  - kandydaci z rodziny wielodzietnej,

  - kandydaci niepełnosprawni,

  - kandydaci wychowujący niepełnosprawne dziecko,

  - kandydaci opiekujący się niepełnosprawnym członkiem rodziny,

  - kandydaci samotnie wychowujący dziecko.

14. Kandydaci składają dokumenty w kancelarii Liceum do dnia 28 czerwca 2016 r.

15. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

przyjęcia nastąpi 15 lipca 2016 r.

16. Kandydaci do19 lipca 2016 r. potwierdzają wolę podjęcia nauki w Liceum

17. Lista przyjętych słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zostanie 

ogłoszona w dniu 20 lipca 2016 r.

18. Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające odbywa się do 22 sierpnia 2016 r.

19.  W terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych, kandydat może wystąpić           
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do szkoły.

20.  Uzasadnienie Komisja sporządza w ciągu 5 dni od wystąpienia kandydata        
z wnioskiem wyjaśnienia przyczyn odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.



21. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionego uzasadnienia, 
kandydat może odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji komisji 
rekrutacyjnej.

22. Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje złożone przez kandydata odwołania.

23.  Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, są przechowywane 
w szkole przez rok.
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