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REGULAMIN REKRUTACJI 2022/2023  

do 

➢ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH 

w ROKU SZKOLNYM 2022/2023. 

 

 

      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. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. [z późniejszymi zmianami] w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493) 

5. Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 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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Harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów  

na rok szkolny 2022/2023 na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych: 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

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 2022 r. (poniedziałek) 

 do 26 lipca 2022 r. (wtorek) do godz. 15.00 

2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

2 sierpnia 2022 r. (wtorek) godz. 12.00 

3 Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 

do 5 sierpnia 2022 r. (piątek) 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 12.00 

             Procedura odwoławcza 

5 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

 

do 11 sierpnia 2022 r. (czwartek) 

 

6 
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 
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Wniesienie do dyrektora  szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy 

przyjęcia 

8 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora 

szkoły 

 

 

 
Wymagane dokumenty: 
- świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej  
  lub branżowej szkoły 1 stopnia (zdobycie wykształcenia średniego jest warunkiem ubiegania się o tytuł zawodowy – technika) 
- dwa podpisane zdjęcia  
- podanie do liceum  
- kopia aktu małżeństwa (w przypadku mężatek) 
- dokumenty potwierdzające: a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d) 
niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 
 
*) absolwenci 8 – letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum zostają przyjęci na semestr pierwszy czteroletniego liceum ogólnokształcącego   
 
*) absolwenci branżowej szkoły 1 stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej zostają przyjęci na semestr 3 czteroletniego liceum ogólnokształcącego   

 


