Warunki i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I
we Wrocławiu semestr wiosenny 2020/2021
I. Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1481 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 r.
poz. 649 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 r. poz. 610).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie
przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć
osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła
gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs
zawodowy (Dz. U. 2012 r. poz. 857).

REKRUTACJA NA SEMESTRY III-VI
II.A. Rekrutacja obejmuje nabór na semestry III-VI:
a. uczniów przechodzących ze szkoły ponadgimnazjalnej,
b. absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.
III.A. Terminarz postępowania rekrutacyjnego.
1. Termin składania dokumentów w sekretariacie uczniowskim - 26.10.2020 r.- 26.02.2021 r.
2. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor Centrum.

IV. A. Wymagane dokumenty przy naborze.
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.
2. Świadectwo ukończenia najwyższej programowo szkoły lub klasy.

3. Kopia arkusza ocen kandydata wraz ze Szkolnym Planem Nauczania, poświadczona
za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której kandydat uczęszczał
lub zaświadczenie o przebiegu nauczania.
4. Dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub skrócony odpis aktu
urodzenia.
5. Zdjęcia legitymacyjne – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
6. Pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o zgodę na podjęcie nauki
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (dotyczy kandydata niepełnoletniego).

V.A. Wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym.
1. Kandydat składając wniosek o przyjęcie do szkoły dokonuje wyboru drugiego
obowiązkowego przedmiotu realizowanego

na poziomie rozszerzonym spośród

zaproponowanych przez szkołę.
2. Kandydat, składający wniosek o przyjęcie na III semestr, realizuje naukę drugiego
obowiązkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym zgodnie ze Szkolnym
Planem Nauczania dla danego oddziału.
VI.A. Tryb odwoławczy.
1. Kandydat na słuchacza ma prawo do odwołania od niekorzystnej dla niego decyzji
dyrektora Centrum w ustawowym terminie w formie pisemnej.
2. W sytuacji ponownej odmowy przyjęcia do szkoły, kandydat ma prawo do odwołania
do sądu administracyjnego za pośrednictwem dyrektora Centrum.

