
Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

 

I. OFERTA EDUKACYJNA dla kandydatów 

Lp. Profil kształcenia Język obcy Przedmioty 
nauczane w 

zakresie 
rozszerzonym 

Cykl nauczania 
(semestry) 

1.  LO dla dorosłych  
od I semestru 

j. angielski  
i j. niemiecki 

j. angielski, 
matematyka 

8 semestrów 
(4 lata) 

2.  LO dla dorosłych  
od III semestru 

j. angielski 
i j. niemiecki 

j. angielski, 
matematyka 

6 semestrów 
(3 lata) 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH 

1. O przyjęciu kandydatów do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do 
szkoły w innym terminie decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się osoby, które ukończyły gimnazjum albo 
ośmioletnią szkołę podstawową. 

3. Osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową / branżową szkołę I stopnia można przyjąć na 
III semestr liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

4. Podstawą udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do 
szkoły. 

5. Kryteria decydujące o przyjęciu do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na I semestr jest 
przedstawienie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. 

6. Kryteria decydujące o przyjęciu do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na III semestr jest 
przedstawienie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej / branżowej szkoły I 
stopnia. 

7. Komisja ma prawo do zmiany kryteriów naboru w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym. 
8. W przypadkach szczególnych po analizie indywidualnej sytuacji ucznia dopuszcza się jego przyjęcie 

do szkoły w drodze decyzji dyrektora szkoły. 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

Przy ubieganiu się o przyjęcie kandydaci składają następujące dokumenty: 
 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub pobranym ze 
szkolnej strony internetowej). 

2. Dwa zdjęcia legitymacyjne. 
3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej  

(dla kandydatów na I semestr liceum ogólnokształcącego dla dorosłych). 
4. Oryginał świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej / branżowej szkoły I stopnia (dla 

kandydatów na III semestr liceum ogólnokształcącego dla dorosłych). 
5. Inne dokumenty, jeżeli dotyczy:(1) 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  - tekst jednolity 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ww. ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 426). 



 Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 
poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 
zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej, 

 Zaświadczenia wydane przez właściwe komisje konkursowe – dotyczy laureatów i finalistów 
konkursów przedmiotowych. 

_________________________________ 

       (1)  W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia kandydat 
         informuje o tym  dyrektora szkoły w terminie 1 sierpnia 2023r. do godz. 15.00. Zaświadczenie lub orzeczenie  
         składa się dyrektorowi szkoły, do  której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2023r.  

 

IV. TERMINARZ REKRUTACJI 

ETAP I od 5 czerwca 2023r.  do 28 czerwca 2023r. do godz. 15.00 

 Złożenie do sekretariatu szkoły: 
 wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych (podanie wraz z dokumentami) podpisanego przez 

kandydata, 
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej  

(od I semestru)  / zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia (od III semestru) 
(Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres  
e-mail: rekrutacja@zs-krzyz.pl) 

ETAP II od 23 czerwca 2023r. do 28 czerwca 2023r. do godz. 15.00 

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych o świadectwo ukończenia szkoły lub 
świadectwo szkolne promocyjne. 

ETAP III 4 lipca 2023r. o godz. 12.00 

 Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
(Listy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole) 

od 4 lipca do 11 lipca 2023r. do godz. 15.00 

 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia: 
 oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

 

12 lipca 2023r. o godz. 12.00 

 Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 
(Listy zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole) 

ETAP IV Odwołania do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej i Dyrektora Szkoły – tryb odwoławczy pkt V. 

od 15 lipca 2023r. do 3 sierpnia 2023r.  

 Rekrutacja uzupełniająca – w przypadku wolnych miejsc 

 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych  (31 lipca 2023r. do godz. 12.00) 

 

 

 


