
ZASADY REKRUTACJI  

SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli 

 

§ 1 

1. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych      
w Pogorzeli przyjmuje się kandydatów, którzy: 
a)ukończyli gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, 
b)kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, można 
przyjąć do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, 
c)  złożą komplet wymaganych dokumentów: 
- wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz na stronie internetowej lub w szkole), 
- 2 fotografie, 
- świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły 
zawodowej. 
 
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 
składania dokumentów: 
- od 3-25.06.2019r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                 
w postępowaniu rekrutacyjnym,  
- do 28.06.2019r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności, 
- 15.07.2019r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych             
w oświadczeniach, 

- 16.07.2019r. godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
- od 16-24.07.2019r. do godz. 13.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało złożone 
wraz z wnioskiem  o przyjęcie do szkoły,  
- 25.07.2019r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 
Rekrutacja uzupełniająca: 
- od 26-30.07.2019r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                             
w postępowaniu rekrutacyjnym,  
- do 05.08.2019r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności, 
- 20.08.2019r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych    
w oświadczeniach, 



- 21.08.2019r. godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
- od 21-29.08.2019r. do godz. 13.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało złożone 
wraz z wnioskiem  o przyjęcie do szkoły,  
- 30.08.2019r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 
3. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych 
miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność dziecka kandydata, 

 niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.  
 

§ 2 

1. Do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych                                 
w Pogorzeli przyjmuje się kandydatów, którzy: 
a)ukończyli szkołę średnią, 
b) złożą komplet wymaganych dokumentów: 
- wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz na stronie internetowej lub w szkole), 
- 2 fotografie, 
- świadectwo ukończenia szkoły średniej, 
- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy). 
 
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy 
składania dokumentów: 
- od 3-25.06.2019r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                               
w postępowaniu rekrutacyjnym,  
- do 28.06.2019r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności, 
- 15.07.2019r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych            
w oświadczeniach, 

- 16.07.2019r. godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
- od 16-18.07.2019r.  – wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie, 
- od 16-24.07.2019r. do godz. 13.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz 
z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie                         
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio 
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami3 i orzeczenia 
psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem4, 
- 25.07.2019r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 



Rekrutacja uzupełniająca: 
- od 26-30.07.2019r. do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                                
w postępowaniu rekrutacyjnym,  
- do 05.08.2019r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata kryteriów poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności, 
- 20.08.2019r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych               
w oświadczeniach, 

- 21.08.2019r. godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
- od 21-23.08.2019r.  – wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie, 
- od 21-29.08.2019r. do godz. 13.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz 
z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie                          
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio 
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami3 i orzeczenia 
psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem4, 
- 30.08.2019r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 
3. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych 

miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność dziecka kandydata, 

 niepełnosprawność innej osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.  
 

§ 3 

1. Do Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych                         
w Pogorzeli przyjmuje się kandydatów, którzy: 
a) w chwili rozpoczęcia kursu mają 18 lat 
b) złożą komplet wymaganych dokumentów: 
- wniosek o przyjęcie do CKU (formularz na stronie internetowej lub w szkole), 
- 2 fotografie, 
- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy). 
 
2. Kandydaci  na kwalifikacyjne kursy zawodowe są przyjmowani do momentu utworzenia się grupy 
minimum 20 osobowej, chyba że organ prowadzący wyrazi zgodę na utworzenie kursu z mniejszą 
ilością słuchaczy.  
 
 

---------------------------- 
3 Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 
przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. 
4 Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 
przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E. 

 


