
Zasady Rekrutacji 

Do III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

na rok szkolny 2017/2018 

w Zespole Szkół Technicznych 

im. W. Pola w Gorlicach 

 

 

 

 

I. Terminy  

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klasy 

pierwszej LOdD 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

Uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

od 2 do 26 

czerwca 2017 r. 

 

od 12 do 26 lipca 

2017 r. 

 

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

Od 2 do 30 

czerwca  

2017 r. 

 

Od 12 do 28 lipca                     

2017 r. 

 

3. 
Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

Zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

 4 lipca 2017 r. 

do godz.12.00 

31 lipca 2017 r. 

do godz.12.00 

4. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica 

kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia odpowiednio: 

1) oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum lub ośmioletniej szkoły 

podstawowej, w przypadku ubiegania się o 

przyjęcie do LOdD, 

2) oryginału świadectwa ukończenia ZSZ 

 

do 7 lipca 2017 r. 

do godz.15.00 

 

 

do 25 sierpnia 2017r.  

do godz.15.00 

 



5.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 11 lipca 2017 r. 

do godz.12.00 

 

30 sierpnia 2017r. 

do godz.12.00 

 

6. 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla 

dorosłych kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole 

 

 

11 lipca 2017 r. 

 

30 sierpnia 2017r. 

 

II. Zasady i kryteria przyjęć słuchaczy  

 

1. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, 

którzy: 

1) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową; 

2) kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły 

zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych. 

2. Wymagane dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych; 

2) świadectwo ukończenia najwyższej programowo szkoły (świadectwo 

ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub innej szkoły niższego etapu); 

3)  2 fotografie.  

3.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:  

1) w przypadku kandydatów niepełnoletnich: 

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. 

 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego:  

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 
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d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

(uwaga: jeżeli spełnione jest/są kryteria należy w ramach koniecznej dokumentacji złożyć 

stosowne dokumenty) 

4. Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.  

5. 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.  

6. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to matematyka i geografia 
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