TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
NA SEMESTR TRZECI KLASY DRUGIEJ VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO DLA
DOROSŁYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU

Lp.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla
dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust. 2
ustawy1
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i 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
ustawy2
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica
kandydata niepełnoletniego2 woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły
podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej,
o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem
o przyjęcie do szkoły dla dorosłych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

2.

3.

4.

5.

6.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

od 22 maja 2017 r.
do 26 czerwca
2017 r.
godz. 15.00

od 24 lipca 2017 r.
do 27 lipca 2017 r.
godz. 15.00

do 27 czerwca
2017 r.

do 2 sierpnia 2017 r.

12 lipca 2017 r.
godz. 10.00

17 sierpnia 2017 r.
godz. 10.00

do 20 lipca 2017 r.
godz. 12.00

do 25 sierpnia 2017 r.
godz. 12.00

21 lipca 2017 r.
godz. 13.00

29 sierpnia 2017 r.
godz. 13.00

21 lipca 2017 r.
do godz. 15.00

29 sierpnia 2017 r.
do godz. 15.00

1

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia
2017 r.
2
Dotyczy osoby, o której mowa w rozporządzeniu 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. poz. 857).
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