Zasady rekrutacji
do Szkół dla Dorosłych w ZSOiZ w Ciechanowcu
na rok szkolny 2017/2018
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
I. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 – poz. 2572
Dz.U. z 2017r. poz.60).
- Zarządzenie Nr 48/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w
sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 w woj.
podlaskim do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy
klas I publicznych szkół policealnych.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. 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.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2014 poz. 1144).
I. Szkoły dla dorosłych:
O przyjęcie do szkół dla dorosłych mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat
lub ukończą w danym roku kalendarzowym.
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH : 3 – letnie –
możliwość zdobycia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminu
maturalnego – dla absolwentów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i 8 –
letniej szkoły podstawowej
2. SZKOŁA POLICEALNA w cyklu 4 – semestralnym, dla absolwentów szkół
średnich, kształcąca w zawodach:
a) technik administracji
b) technik turystyki wiejskiej
c) opiekun w domu pomocy społecznej
II. Kwalifikacyjne kursy zawodowe - możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w
zawodach:
a) Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - 314207 (RL.16)
b) Prowadzenie produkcji rolniczej - 613003 (RL.3)

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ:
1.
2.
3.
4.

Wniosek o przyjęcie do szkoły.
Trzy fotografie.
Świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe i na kwalifikacyjny kurs zawodowy).

TERMINY REKRUTACJI:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH – klasa I
Postępowanie
rekrutacyjne

Postepowanie
uzupełniające

12.06. – 03. 07. 2017r.
do godz. 15:00

25 – 27. 07. 2017r.
do godz. 15:00

do 04.07.2017r.

do 28.07.2017r.

20. 07. 2017r.
o godz. 10:00

21. 08. 2017r.
o godz. 10:00

do 21.07. 2017r.
godz. 15:00

do 22. 08. 2017r.
godz. 15:00

24. 07. 2017r.
o godz. 12:00
24. 07. 2017r.
do godz. 15:00

23. 08. 2017r.
o godz. 12:00
23. 08. 2017r.
do godz. 15:00

Postępowanie
rekrutacyjne
04.05. – 03. 07. 2017 r.
do godz. 15:00

Postepowanie
uzupełniające
25.07 – 27. 07. 2017 r.
do godz. 15:00

do 04.07.2017r.

do 28.07.2017r.

20. 07. 2017 r.
o godz. 10:00

21. 08. 2017 r.
o godz. 10:00

do 21. 07. 2017 r.
godz. 15:00

do 22. 08. 2017 r.
godz. 15:00

24. 07. 2017 r.
o godz. 12:00
24. 07. 2017r.
do godz. 15:00

23. 08. 2017 r.
o godz. 12:00
23. 08. 2017r.
do godz. 15:00

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

03.07-16.08.2017r.
do godz. 15:00

18-30.08.2017r.
do godz. 15:00

2.

Składanie wniosków o przyjęcie na kurs
kwalifikacyjny
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych

17.08.2017r.
godz. 15:00

30.08.2017r.
godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

18.08.2017r.
godz. 13:00

31.08.2017r.
godz. 13:00

Lp.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

CZYNNOŚCI
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków i dokumentów o przyjęcie do szkoły
Podanie do publicznej wiadomości list
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia
nauki w danej szkole przez złożenie oryginałów
świadectw (ZSZ, gimnazjum, 8 – letniej szkoły
podstawowej)
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

SZKOŁA POLICEALNA dla Dorosłych – semestr I
Lp.

CZYNNOŚCI

1.

Składanie wniosków przez kandydatów

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków i dokumentów o przyjęcie do szkoły
Podanie do publicznej wiadomości list
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia
nauki w danej szkole przez złożenie oryginałów
świadectw ukończenia szkoły średniej
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

3.

4.

5.
6.

KURSY KWALIFIKACYJNE

Lp.
1.

Rodzaj czynności

