SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH
W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACYJNYM W CHRZANOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
§ 1.
1.

Podstawę prawną regulaminu stanowią:


Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., tj. art. 20a, art. 20b, art. 20c
ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20g ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 20k ust. 1 pkt 3, ust. 2-4 i 6, art. 20s pkt 1,
art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf.



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



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).



Zarządzenie nr 10/2019 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla
absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia
oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

2.

Terminy rekrutacji ustala Małopolski Kurator Oświaty.
§ 2.

1.

W roku szkolnym 2019/2020 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie prowadzi nabór
do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
§ 3.

1.

Rekrutacja

do

II

Liceum

Ogólnokształcącego

dla

Dorosłych

będzie

przeprowadzona

w następujących terminach:
Lp.

1.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego
dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

(w tym dla szkół, w których zajęcia
rozpoczynają się w pierwszym powszednim
dniu lutego)

(w tym dla szkół, w których zajęcia
rozpoczynają się w pierwszym powszednim
dniu lutego)

od 06.05. do 08.07.2019 r.

od 30.07. do 09.08.2019 r.

od 04.11. do 20.11.2019 r.

od 13.12. do 23.12.2019 r.

2.

3.

4.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów
branych
pod
uwagę
w
postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t
ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

od 06.05. do 19.07.2019 r.

od 30.07. do 19.08.2019 r.

od 04.11. do 02.12.2019 r.

od 13.12 2019 r. do 08.01.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

22.07.2019 r. godz.1200

21.08.2019 r. godz.1200

04.12.2019 r. godz.1200

10.01.2020 r. godz.1200

do 26.07.2019 r.

do 26.08.2019 r.

do 06.12.2019 r.

do 17.01.2020 r.

29.07.2019 r. godz.1200

28.08.2019 r. godz.1200

12.12.2019 r. godz.1200

21.01.2020 r. godz.1200

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły
zawodowej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

§ 4.
1.

O przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci
legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum, szkoły zawodowej lub ośmioletniej szkoły
podstawowej.

2.

W II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych przedmiotami realizowanymi w zakresie
rozszerzonym są matematyka i fizyka lub biologia i język obcy nowożytny.
§ 5.

O przyjęciu do szkoły dla dorosłych decyduje kolejność zgłoszeń.
§6
Wymagane dokumenty:
 podanie o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ;
 oryginał świadectwa ukończenia szkoły, o którym mowa w § 4 pkt. 1;
 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie).
§7
Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszą decyzją normowane są obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego.
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