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Postępowanie rekrutacyjne do szkół dla dorosłych w CKU nr 1  

w CKPiU w Zabrzu na rok szkolny 2019/2020 

Podstawa prawna 

 Art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.); 

 Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

 Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2. 2019 z dnia 25stycznia 2019r. 

§ 1 

Terminy rekrutacji 

Lp. Czynności 
Terminy postępowania 

rekrutacyjnego 

Terminy postępowania 

uzupełniającego 

 

1. 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły 

podstawowej dla dorosłych i liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

 

Od 13 maja 2019 r. 

do 25 czerwca 2019 r. 

 

 

 

Od 26 lipca 2019 r. 

do 30 lipca 2019 r. 

 

 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły dla dorosłych dokumentów 

potwierdzających spełnianie 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  

 

 

 

 

Do 15 lipca 2019 r.  

 

 

 

 

Do 20 sierpnia 2019 r. 

 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych 

 

16 lipca 2019 r. 

 

21 sierpnia 2019 r. 

 

4. 

Potwierdzenie przez kandydata/ rodzica kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia odpowiednio: 

1) dokumentu potwierdzającego ukończenie 

sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy 

VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej  

2) świadectwa ukończenia gimnazjum lub 

ośmioletniej szkoły podstawowej 

 

 

 

Od 16 lipca 2019 r.  

do 24  lipca 2019 r.  

 

 

 

 

Od 21 sierpnia 2019 r. 

Do 29 sierpnia 2019 r. 

 

 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

25 lipca 2019 r. 

 

 

30sierpnia 2019 r. 

6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie 

uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do 

dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

Terminy określone 

w ustawie o systemie 

oświaty. 
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§ 2 

 

Warunki przyjęcia do szkół dla dorosłych 

1. Do szkoły dla dorosłych przyjmuje się kandydata, który ma ukończone 18 lat   

w roku kalendarzowym, w którym podejmuje naukę; kandydaci niepełnoletni przyjmowani są  

za zgodą dyrektora CKPiU po spełnieniu warunków zawartych  

w przepisach szczególnych i proszeni są o osobisty kontakt z Dyrektorem CKPiU. 

2. Do szkoły dla dorosłych przyjmuje się kandydata na jego wniosek lub wniosek rodzica 

( jeżeli kandydat jest niepełnoletni), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.  

3. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydata, który 

ukończył gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową starego typu- o przyjęciu kandydata 

niepełnoletniego decyduje dyrektor CKPiU.                   

4. Do szkoły policealnej dla dorosłych przyjmuje się kandydata który posiada wykształcenie średnie 

oraz zaświadczenie lekarskie zawierające oświadczenie  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie  

z przepisami o służbie medycyny pracy. 

5. Kandydata który posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć  

do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

6. O przyjęciu do szkoły  w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor CKPiU. 

 

§ 3 

Wymagane dokumenty 
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do danego typu szkoły dla dorosłych składa wniosek 

odpowiedni do danego typu szkoły do Dyrektora CKPiU. 

2. Wniosek zawiera: 

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata; 

2) imiona rodziców; 

3) adres miejsca zamieszkania kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile posiada; 

5) wskazanie wybranego oddziału / zawodu w danej szkole; 

6) kandydaci niepełnoletni dołączają informacje dotyczące rodziców: imiona i nazwiska, adresy, 

numery telefonów. 

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 

- podstawowe  

1) świadectwo ukończenia szkoły, w tym odpowiednio: 

 ukończenia gimnazjum lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej, w przypadku ubiegania się 

o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

 ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do drugiej 

klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

 ukończenia szkoły średniej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej  

dla dorosłych; 

2) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do szkoły policealnej); 
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- dodatkowe 

3) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

4) 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 - dotyczy 

niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata lub innej osoby bliskiej, nad którą kandydat 

sprawuje opiekę; w przypadku kandydata niepełnoletniego dotyczy odpowiednio 

niepełnosprawności kandydata, obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata; 

5) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem; 

6) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku kandydatów 

niepełnoletnich). 

4. Dokumenty, o których mowa w punktach 3.1) 3.2), 3.4), 3.5) i 3.6) są składane w oryginale, 

notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a  

par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3.1) mogą być składane w postaci kopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

6. Dokumenty, o których mowa w punktach 3.2), 3.4), 3.5) i 3.6) mogą być składane w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 3.3) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

zeznania". 

8. Jedno lub dwa zdjęcia legitymacyjne (do indeksu oraz do legitymacji szkolnej, jeśli z racji wieku 

jeszcze przysługuje) opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia. 

9. Wniosek do Dyrektora CKPiU o przyjęcie do danego typu/klasy szkoły dla dorosłych jest dostępny 

w sekretariacie Centrum lub na stronie internetowej - www.ckp.zabrze.pl.  

wiosek rekrutacyjny do pobrania - link 

 

Kryteria rekrutacyjne 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata lub na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów kandydata niepełnoletniego przez powołaną komisję rekrutacyjną 

przez dyrektora CKPiU. 

2.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania   

 rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

3. Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Centrum zgodnie z terminarzem rekrutacji §1. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

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. 

http://www.ckp.zabrze.pl/
http://ckp.zabrze.pl/container/xwniosek18-19.docx
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2) w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, punkty 1 i 2, mają jednakową wartość. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

7. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest wywieszana na tablicy w CKPiU zgodnie 

 z terminarzem rekrutacji. 

8. Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem CKPiU, rozpatruje w postępowaniu 

uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym w §1, jeżeli szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami. 

 

§5 

Odwołanie od odmowy przyjęcia kandydata 

1. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły, w terminie 7 dni  

od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  

lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o ww. uzasadnienie; 

3. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 

wnieść do dyrektora CKPiU odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania uzasadnienia; 

4. Dyrektor CKPiU rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

§6 

Ustalenia dodatkowe 

1. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów, dyrektor CKPiU zastrzega sobie prawo  

    niepowołania oddziału. 

 

 

 

 

        Ryszard Gruca 

       Dyrektor CKPiU w Zabrzu 

 


