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ul. Nowy Rynek  5    87-330 Jabłonowo Pomorskie 

tel./fax: (0-56) 49 57 000     

zsjablonowo@poczta.onet.pl     www.liceum-jablonowo.pl 

__________________________________________________________________________________ 

 

Regulamin rekrutacji   

do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej  

w Jabłonowie Pomorskim na rok szkolny 2019/2020 

 
§1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z 
późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze 
zm.).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).  

5. 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. z 2017 r. poz. 586). 

6. Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 
2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla 
dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów 
ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 
policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.  

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Do Szkoły Policealnej przyjmowani są osoby posiadające wykształcenie średnich lub 
wykształcenie średnie branżowe. 

2. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmowani są pełnoletni absolwenci 
ośmioletnich szkół podstawowych, gimnazjów lub zasadniczej szkoły zawodowej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 
Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim. 

4. Szkoła ogłasza zasady rekrutacji na stronie internetowej: www.liceum-jablonowo.pl 
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§3 
Kryteria przyjęcia  

do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej 
 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata lub na wniosek 
rodziców/prawnych opiekunów kandydata niepełnoletniego. 

2. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

3. Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Szkoły zgodnie z terminarzem 
rekrutacji. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 
kryteria: 

1) w przypadku kandydata pełnoletniego: 
a) wielodzietność rodziny kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje 

opiekę, 
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

2) w przypadku kandydata niepełnoletniego: 
a) wielodzietność rodziny kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, punkty 1 i 2, mają jednakową wartość. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę 
kolejność zgłoszeń. 

§5 
Wymagane dokumenty 

1. Kandydat do Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych składa następujące dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony 
internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły), 

2) świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub 
zasadniczej szkoły zawodowej, 

3) dwa zdjęcia legitymacyjne. 

2. Kandydat do Szkoły Policealnej składa następujące dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony 
internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły), 

2) świadectwo ukończenia szkoły średniej, 
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3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

4) dwa zdjęcia legitymacyjne. 
 

§4 
Terminy rekrutacji 

 
1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1.  Złożenie wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy 
klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
 

od 20 maja 2019 r.  
(poniedziałek) 
do 10 lipca 2019 r.   
(środa) 
do godz. 15.00 

2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 11 lipca 2019 r. 
(czwartek) 

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych. 

26 lipca 2019 r. 
(piątek) 
godz. 12.00 

4.  Potwierdzenie  przez kandydata albo rodzica kandydata 
niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub 
ośmioletniej szkoły podstawowej. 

do 30 lipca 2019 r. 
(wtorek)   
do godz. 15.00 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. 

31 lipca 2019 r. 
(czwartek) 
godz. 12.00 

6.  Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w przypadku 
wolnych miejsc.  

do 28 sierpnia 2019 r. 
(środa) 

7.  Wyniki postepowania rekrutacyjnego uzupełniającego. 29 sierpnia 2019 r. 
(czwartek) 
do godz. 12.00 

 
2. Szkoła Policealna: 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1.  Złożenie wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy 
klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
 

od 20 maja 2019 r.  
(poniedziałek) 
do 10 lipca 2019 r.   
(środa) 
do godz. 15.00 

2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 11 lipca 2019 r. 
(czwartek) 

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych. 

26 lipca 2019 r. 
(piątek) 
godz. 12.00 
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4.  Potwierdzenie  przez kandydata albo rodzica kandydata 
niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie 
wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone 
wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej a 
także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

do 30 lipca 2019 r. 
(wtorek)   
do godz. 15.00 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. 

31 lipca 2019 r. 
(czwartek) 
godz. 12.00 

6.  Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w przypadku 
wolnych miejsc.  

do 28 sierpnia 2019 r. 
(środa) 

7.  Wyniki postepowania rekrutacyjnego uzupełniającego. 29 sierpnia 2019 r. 
(czwartek) 
do godz. 12.00 

 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim 
 

Barbara Bober 


