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REGULAMIN REKRUTACJI 2023/2024  

do 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH 

 SZKOŁY POLICEALNEJ 

w roku szkolnym 2023/2024. 

 

 

      I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [z późniejszymi zmianami] (Dz. U. 2017 poz. 59, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 

1669, 2245). 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

4. Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: 

publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko - pomorskim USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo światowe. 
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I. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 na semestr pierwszy klas 

I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych: 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 

1 
Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 20 czerwca 2023 r. do 26 lipca 2023 r.  

 do godz. 15.00 

od 7 sierpnia 2023 r.  od godz. 12.00 do 16 

sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 

od 2 listopada 2023 r.  do 24 listopada 2023 r. 

do godz. 15.00 
1
 

od 14 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.  

 do godz. 15.00 
1
 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy 

klasy I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności. 

do 27 lipca 2023 r.  do 17 sierpnia 2023 r. 

do 27 listopada 2023 r.  
I
 do 8 stycznia 2024 r.  

I
 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy 

klasy I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 1 sierpnia 2023 r.  do 22 sierpnia 2023 r.  

do 4 grudnia 2023 r. 
I
 do 15 stycznia 2024 r.  

I
 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

2 sierpnia 2023 r.  godz. 12.00 23 sierpnia 2023 r.  godz. 12.00 

5 grudnia 2023 r.  godz. 12.00 
1
 16 stycznia 2024 r. godz. 12.00 

1
 

5 Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo 

ośmioletniej szkoły podstawowej. 

do 4 sierpnia 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.  

do 13 grudnia 2023 r. 
I
 do 19 stycznia 2024 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

7 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 12.00 28 sierpnia 2023 r. godz. 12.00 

14 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 12.00 
1
 22 stycznia 2024 r. godz. 12.00 

1
 

7 Poinformowanie przez dyrektora liceum ogólnokształcącego dla dorosłych Kuratora 

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole poprzez wypełnienie formularza on-line 

udostępnionego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/l FAIpQLSeR-

K9TW1bBlhCWODXODir1bDbpn5wB9hr6r9uv9PDcC42Ug/viewform 

7 sierpnia 2023 r.  28 sierpnia 2023 r.  

14 grudnia 2023 r. 
I
 22 stycznia 2024 r. 

I
 

8 Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc na 

semestr pierwszy klas I liceów ogólnokształcących dla dorosłych. 

do 8 sierpnia 2023 r.  do 29 sierpnia 2023 r.  

do 15 grudnia 2023 r. 
I
 do 23 stycznia 2024 r.  

I
 

9 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 
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10 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

11 

Wniesienie do dyrektora  szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 

odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 

odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 

odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 

odmowy przyjęcia 

12 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 
Dotyczy publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w którym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego. 

 

 

 

II. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 na semestr 

pierwszy klasy I szkoły policealnej: 

 

 

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 20 czerwca 2023 r.  do 26 lipca 2023 r.  

 do godz. 15.00 

od 7 sierpnia 2023 r. od godz. 12.00 do 16 

sierpnia 2023 r.  do godz. 15.00 

od 2 listopada 2023 r.  do 24 listopada 2023 r.  

 do godz. 15.00 
1
 

od 14 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.  

 do godz. 15.00 
1
 

2 
Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej, w 

której program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów 

szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie. 

od 20 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r.  

 do godz. 15.00 

od 7 sierpnia 2023 r. od godz. 12.00  

do 9 sierpnia 2023 r.  do godz. 15.00 

od 2 listopada 2023 r. do 17 listopada 2023 r.  

 do godz. 15.00 
1
 

od 14 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r.  

 do godz. 15.00 
1
 

3 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie. 

od 17 lipca 2023 r.  do 19 lipca 2023 r. (środa)  

II termin
3
 do 21 lipca 2023 r. 

od 10 sierpnia 2023 r. do l1 sierpnia 2023 r.  

od 21 listopada 2023 r.  do 23 listopada 2023 r.  
I
 od 3 stycznia 2024 r. do 4 stycznia 2024 r. 

4 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie. 

I termin do 21 lipca 2023 r.  

II termin do 24 lipca 2023 r.  
do 14 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00 

do 24 listopada 2023 r.godz. 12.00 
1
 do 5 stycznia 2024 r. godz. 10.00 

1
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5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy 

klasy I szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

do 27 lipca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.  

do 27 listopada 2023 r. 
I
 do 8 stycznia 2024 r. 

I
 

6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy 

klasy I szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 

okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 1 sierpnia 2023 r.  do 22 sierpnia 2023 r.  

do 4 grudnia 2023 r. 
I
 do 15 stycznia 2024 r. 

I
 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

2 sierpnia 2023 r.  godz. 12.00 23 sierpnia 2023 r. godz. 12.00 

5 grudnia 2023 r. godz. 12.00  16 stycznia 2024 r.  godz. 12.00  

8 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania 

lekarskie. 

od 20 czerwca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r.  od 7 sierpnia 2023 r.  do 23 sierpnia 2023 r. 

od 2 listopada 2023 r.  do 6 grudnia 2023 r.  
I
 od 14 grudnia 2023 r. do 17 stycznia 2024 r. 

9 Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego 

posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z 

wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej, a także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia 

psychologicznego o braku przeciwwskazań psy chologicznych do kierowania 

pojazdami. 

do 4 sierpnia 2023 r.  do 25 sierpnia 2023 r. 

do 13 grudnia 2023 r.  
I
 do 19 stycznia 2024 r.  

10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

7 sierpnia 2023 r.  godz. 12.00 28 sierpnia 2023 r.  godz. 12.00 

14 grudnia 2023 r. godz. 12.00 
1
 22 stycznia 2024 r. godz. 12.00 

1
 

1 1 Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Kuratora Oświaty o liczbie 

wolnych miejsc na semestr pierwszy w klasach I publicznej szkoły policealnej 

poprzez wypełnienie formularza on-line udostępnionego pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/l FAIpQLSeR-

K9TW1bBlhCWQDXODirlbDbpn5wB9hr6r9uv9PDcC42Ug/viewform 

7 sierpnia 2023 r.  28 sierpnia 2023 r 

14 grudnia 2023 r.  
I
 22 stycznia 2024 r.  

I
 

12 Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc na 

semestr pierwszy w klasach I w publicznych szkołach policealnych. 

do 8 sierpnia 2023 r.  do 29 sierpnia 2023 r.  

do 15 grudnia 2023 r.  
I
 do 23 stycznia 2024 r.  

I
 

13 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

W terminie do 3 dni od podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

W terminie do 3 dni od podania do 

publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

W terminie do 3 dni od podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

W terminie do 3 dni od podania do 

publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
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14 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

15 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy 

przyjęcia 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 

odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy 

przyjęcia 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 

odmowy przyjęcia 

16 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora 

szkoły 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora 

szkoły 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

1.Dotyczy publicznej szkoły policealnej, w której zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego. 

2.Dyrektor szkoły podaje do końca lutego szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik tego egzaminu, a w przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego — do końca września. 

3.Dyrektor szkoły może wyznaczyć drugi termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie 

poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o którym mowa w pkt 4. 

 

 

 


