
 

Regulamin rekrutacji  do szkół dla dorosłych  

oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe  

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. J. Poniatowskiego  

Czarnocinie 

Szkoła Policealna 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
   

w  roku szkolnym 2020/2021 

I.  POSTĘPOWANIE  REKRUTACJNE  DO: 

-  PUBLICZNYCH  SZKÓŁ  POLICEALNYCH 

Na pierwszy semestr   na  każdy kierunek  kształcenia  przyjmuje  się  kandydatów, 

którzy: 

- posiadają  świadectwo  ukończenia  szkoły średniej (absolwenci - liceum 

ogólnokształcącego, liceum  profilowanego, technikum, liceum  uzupełniającego 

 i  technikum  uzupełniającego),  

- posiadają  zaświadczenie  lekarskie  zawierające  orzeczenie  o braku  

przeciwwskazań    zdrowotnych  do podjęcia   praktycznej  nauki  w  wybranym  

zawodzie.   

II.     POSTĘPOWANIE  REKRUTACJYNE  NA: 

       -   KWALIFIKACYJNE  KURSY  ZAWODOWE: 

Uczestnikami kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych  mogą  być: 

 Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny). 

 Aktualni  słuchacze  liceów ogólnokształcących dla dorosłych. 

 Bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje. 

 Pracownicy, którzy  planują  zmianę  zawodu,  dostosowując się  do 

zmieniających  warunków  na  rynku  pracy.  

Warunkiem  przyjęcia  jest: 



 Posiadanie  zaświadczenia  lekarskiego,  zawierającego  orzeczenie  o  braku 

przeciwwskazań  zdrowotnych  do  podjęcia  praktycznej  nauki  w  wybranym 

zawodzie. 

 

III.  POSTĘPOWANIE  REKRUTACJNE  DO: 

-  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH 

Na pierwszy semestr    przyjmuje  się  kandydatów, którzy: 

- posiadają  świadectwo  ukończenia  szkoły  (absolwenci szkoły podstawowej, 

gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej) 

- posiadają  zaświadczenie  lekarskie 

 

IV.  WYMAGANE  DOKUMENTY:   

-   oryginał  świadectwa  ukończenia  szkoły  średniej (dotyczy  tylko  szkół  

policealnych), 

-  oryginał posiadanego świadectwa ukończenia szkoły ( dotyczy  liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych oraz  kursów kwalifikacyjnych) 

-   podanie o  przyjęcie  do  szkoły z  zaznaczeniem  wybranego  kierunku  kształcenia, 

-   2 zdjęcia  podpisane  na  odwrocie, 

-   zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  podjęcia  praktycznej  

nauki w  wybranym  zawodzie, 

Komplet dokumentów  prosimy składać w sekretariacie szkoły (w godz. 7.30 – 15.30) 

V.   TERMINY  POSTĘPOWANIA    REKRUTACYJNEGO 

Szkoły policealne 

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół policealnych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 

26 czerwca 2020 r. godz. 15:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 22 lipca 

2020 r. do dnia 27 lipca 2020 r. godz. 15:00. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 

1– w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżąco  do dnia 12 lipca 2020 r. oraz w 

postępowaniu uzupełniającym do dnia 14 sierpnia 2020 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym 



w dniu 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu  

17 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 21 lipca 

2020 r. do godz. 14:00  oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 sierpnia 2020 r. 

o godz. 14:00. 

 

 

 

 Szkoły dla dorosłych- liceum ogólnokształcące  

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do liceum dla dorosłych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  – od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 

26 czerwca  2020 r. godz. 15:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 22 lipca 

2020 r. do dnia 27 lipca 2020 r. godz. 15:00. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 

1– w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżąco do dnia 12 lipca 2020 r.  oraz w 

postępowaniu uzupełniającym do dnia 14 sierpnia  2020 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym 

w dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu  

17 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 21 lipca 

2020 r. o godz. 14:00  oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 sierpnia 2020 r.  

o godz. 14:00. 

 

  KWALIFIKACYJNE  KURSY  ZAWODOWE 

1.  Składanie  dokumentów  przez  kandydatów  na  kwalifikacyjne  kursy  zawodowe 

      do 10 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

2.  Postępowanie  rekrutacyjne  przeprowadzone  przez  komisję  rekrutacyjną  

powołaną przez  dyrektora  szkoły  -  do 12 sierpnia 2020 r. 

3.  Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i kandydatów 

 nieprzyjętych  na  kwalifikacyjne  kursy  zawodowe  -  14 sierpnia 2020 r. 

4.  Uzupełniające  postępowanie  rekrutacyjne. Podanie  do  publicznej  

wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i kandydatów  nieprzyjętych   na  

kwalifikacyjne  kursy zawodowe  w  wyniku  uzupełniającego  postępowania  

rekrutacyjnego  -   18 września  2020 r. 

VI.   INFORMACJE  DODATKOWE 

W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  niż  liczba  wolnych  miejsc, na   

pierwszym  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  przyjmuje  się  kandydatów, którzy  



nie  posiadają  żadnych  kwalifikacji  zawodowych  oraz  spełniają inne  następujące  

kryteria: 

   -    wielodzietność  rodziny  kandydata, 

  -     niepełnosprawność  wzrokowa  kandydata, w przypadku  technika  

        masażysty, 

  -     niepełnosprawność  dziecka  kandydata, 

 -      niepełnosprawność  innej  osoby  bliskiej, nad  którą  kandydat  sprawuj 

         opiekę, 

  -     samotne  wychowywanie  dziecka  przez  kandydata. 

Wszystkie  wymienione  powyżej  kryteria  mają  jednakową  wartość  i  muszą  być 

potwierdzone  stosownym  dokumentem. 

W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  

postępowania rekrutacyjnego  lub  jeżeli  po  zakończeniu  tego  etapu  szkoła  

dysponuje  nadal  wolnymi miejscami,  na  drugim  etapie  postępowania  

rekrutacyjnego  będzie  brana  pod  uwagę kolejność  zgłoszeń. 

 UWAGA !        

Kwalifikacyjne  kursy  zawodowe  rozpoczną  się  w  danym  roku  szkolnym,  po  

zgłoszeniu  się  wystarczającej  liczby  kandydatów. Kandydaci  do szkół dla 

dorosłych  sami ponoszą  koszty przeprowadzonych  badań  lekarskich. Niepodjęcie  

nauki  w  dniu  jej  rozpoczęcia,  bez  podania  przyczyny, będzie  traktowane  jako  

rezygnacja  z  nauki  i spowoduje  skreślenie  z  listy  przyjętych   oraz  przyjęcie  na  

to  miejsce  kandydata  z  listy  rezerwowej. 

 


