
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  z siedzibą 

w Dobrzeniu Małym 

 

 

Regulamin rekrutacji kandydatów 

 do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą 

w Dobrzeniu Małym 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z  2017 poz. 59 z 

póź. zmianami)  

2. Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia  2019 

 

II. Rekrutacja obejmuje nabór na: 

1. semestr III-ci – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej  

 

III. Terminarz rekrutacji do szkoły.  

l.p. Rodzaj czynności  

Termin w postępowaniu:  

 rekrutacyjnym 

 

 uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły 

dla dorosłych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

do 1 lipca  2019r. 

 

 

 

 do 16 lipca 2019r. 

2. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
16 lipca 2019 r. godz. 12.00 

 

30 sierpnia 2019 r. 

godz.12.00 

 

 

IV. Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o przyjęcie do szkoły 

2. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej  

 

V. Warunki przyjęcia na I-szy  semestr: 

1. złożenie wymaganych w pkt IV dokumentów; 



2. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt IV-tym, niż 

liczba wolnych miejsc w grupie, podczas pierwszego etapu rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

kryteria: 

a. wielodzietność rodziny kandydata; 

b. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata; 

c. niepełnosprawność ruchowa kandydata; 

d. niepełnosprawność dziecka kandydata; 

e. niepełnosprawność osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę: 

(uwaga: jeżeli  spełnione jest/są kryteria V.2.a-e, należy w ramach koniecznej dokumentacji złożyć 

stosowne dokumenty)  

      3. kryteria, o których mowa w pkt 2. mają jednakową wartość – 1pkt 

 

VI. Wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym: 

1. kandydaci, składający wniosek o przyjęcie na III-ci semestr, wyboru drugiego obowiązkowego 

przedmiot realizowanego na poziomie rozszerzonym dokonują wraz ze składaniem wniosku. 

                                    

 

VII. Tryb odwoławczy 

1. Postępowanie rekrutacyjne na odpowiedni semestr Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych   z siedzibą w Dobrzeniu Małym przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Zespołu Szkół.  Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata  z wnioskiem. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

4. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu 

Administracyjnego. 

 


