CZĘŚĆ DRUGA – REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA
DOROSŁYCH
I. Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. (§ 23 ust.
2,
3
i 5) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26, poz.232) oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad
wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także
zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz
zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58 poz. 504 z
późniejszymi zmianami)
2. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r. w
sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 do publicznych gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, określenia terminów składania
dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania
na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników
egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz
zasad rekrutacji (KPU.I.MM.517/1/11)
II. Oferta edukacyjna szkoły
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II proponuje w roku szkolnym 2011/2012
szeroką ofertę edukacyjną dla dorosłych:
• 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
• 3-letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - klasa kształcąca w zawodzie technik
handlowiec,
• 3-letnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - jest to szkoła wieczorowa
(stacjonarna) kończąca się maturą dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie
3-letniego gimnazjum, do szkoły mogą być przyjęci absolwenci szkół zawodowych po 8-klasowej
szkole podstawowej

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - jest to szkoła wieczorowa (stacjonarna)
kończąca się maturą dla absolwentów 3-letniego gimnazjum i absolwentów 8-klasowej szkoły
podstawowej

Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych : kształcące w zawodzie technik handlowiec
- jest to szkoła wieczorowa (stacjonarna) kończąca się maturą i zewnętrznym egzaminem
zawodowym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca na
podbudowie 3-letniego gimnazjum, do szkoły mogą być przyjęci absolwenci szkół zawodowych po
8-klasowej szkole podstawowej. Kandydat powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
II. Terminy rekrutacji
1. Terminy składania dokumentów: do 19 sierpnia 2011 r.
2. Ogłoszenie listy przyjętych: 29 sierpnia 2011 r.
III. Warunki przyjęcia
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla
dorosłych mogą ubiegać się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej na
podbudowie 3-letniego gimnazjum; do szkoły mogą być także przyjęci absolwenci
szkół zawodowych po 8-klasowej szkole podstawowej.
2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Uzupełniającego dla dorosłych mogą
ubiegać się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca na
podbudowie 3-letniego gimnazjum; do szkoły mogą być przyjęci także absolwenci
szkół zawodowych w zawodzie sprzedawca po 8- klasowej szkole podstawowej.
3. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych mogą ubiegać się
absolwenci
3-letniego gimnazjum i absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej.
4. Kandydaci do Szkoły składają następujące dokumenty:
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum lub szkoły
zawodowej,
• podanie o przyjęcie do Szkoły na druku pobranym w sekretariacie Szkoły lub
ze strony internetowej szkoły (WWW.lo-niepolomice.pl),
• 3 fotografie.
5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum uzupełniającego
powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
6. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się słuchacza na podstawie:
1. świadectwa klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego
przez szkołę, z której uczeń odszedł,
2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania w zakresie rozszerzonym
przeprowadzonych na warunkach określonych w § 50 Statutu Szkoły.
7. Jeżeli w klasie, do której słuchacz przechodzi naucza się, obowiązkowego języka
obcego innego niż ten, którego słuchacz uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład
zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy, słuchacz
może:
1. zdawać egzamin klasyfikacyjny z języka nauczanego w oddziale, do którego

przechodzi,
2. uczyć się danego języka we własnym zakresie, jako przedmiotu
obowiązkowego i zdawać z niego egzamin klasyfikacyjny na warunkach
określonych w § 50 Statutu Szkoły.
8. Dyrektor Szkoły decyduje:
1. o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy,
2. o przyjęciu na semestr programowo wyższy,
3. wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne,
4. zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania
dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.
9. Dyrektor Szkoły przekazuje Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty i organowi
prowadzącemu informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych, a w przypadku
niedoboru kandydatów wyznacza dodatkowy termin rekrutacji, a także przedłuża
termin składania podań o przyjęcie do Szkoły.
VI. Tryb odwoławczy
1. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora szkoły w ciągu trzech
dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych do Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła
II.
2. Podstawą odwołania mogą być jedynie formalne uchybienia w procedurze
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do obowiązujących przepisów i kryteriów
rekrutacji.

