Regulamin rekrutacji kandydatów
do szkół dla dorosłych w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
na rok szkolny 2018/2019
I. Podstawa prawna:
1)
2)

3)

4)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) –art. 154 ust.1 pkt
2, art.136 ust.1 i 2, art.141 ust. 1 i 2, art.161
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz.60 z późn.zm.) - art.149 ust.1, 4 i 5, art. 155 ust.1, 4 i 5, art. 165 ust. 1, 3 i 4, art. 187
ust. 1, 4 i 5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego
liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586) - §11 pkt.1, 2
Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018

II. Rekrutacja obejmuje nabór na:
1. semestr I – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, ew. zasadniczej
szkoły zawodowej
2. semestr I – dla absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej
3. semestr III – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
III. Terminarz rekrutacji do szkoły.
1) do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
Termin w postępowaniu:
L.p.

Rodzaj czynności

rekrutacyjnym, w tym dla
szkoły, w której zajęcia
rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu lutego
wrzesień

luty

uzupełniającym
wrzesień

luty

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla
do 26 czerwca
od 5
od 8 do 13
dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi
2018
do 23
sierpnia
spełnianie przez kandydata warunków lub
listopada 2018
2018
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
godz.10
rekrutacyjnym

od 17 do 21
grudnia
2018

2.

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.150 ust.7 u.p.o, art.20t ust.7 u.s.o. w zw.
art.187 ust.4 u.p.w.u.p.o.

do 13 lipca
2018

do 27
listopada 2018

do 24
sierpnia
2018

do 18
stycznia
2019

3.

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o
której mowa w art.141 ust.6 u.p.o.

do 11 lipca
2018

do 26
listopada 2018

do 20
sierpnia
2018

do 7
stycznia
2019

Termin w postępowaniu:
L.p.

Rodzaj czynności

rekrutacyjnym, w tym dla
szkoły, w której zajęcia
rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu lutego
wrzesień

luty

uzupełniającym
wrzesień

luty

do 27
sierpnia
2018

do 22
stycznia
2019

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
do 24 lipca do 10 grudnia
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 2018 godz.10 2018 godz.10
i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla
dorosłych z uwzględnieniem podjęcia przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej cynności,
o których mowa w art. 150 ust.7 u.p.o., art.20t
ust.7 u.s.o. w zw. art.187 ust.4 u.p.w.u.p.o.

5.

Złożenie przez rodzica kandydata albo przez
3 sierpnia
kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa
2018 do godz.
ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły
15.00
podstawowej, o ile nie zostały one złożone wraz z
wnioskiem o przyjęcie do szkoły

14 grudnia
2018

29 sierpnia
2018
do godz.
15.00

25 stycznia
2019

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

8 sierpnia
2018 do godz.
10.00

17 grudnia
2018

30 sierpnia
2018

28 stycznia
2019

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole

9 sierpnia
2018

18 grudnia
2018

30 sierpnia
2018

29 stycznia
2019

8.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu
od 8 sierpnia od 18 grudnia
od 31
od 29
rekrutacyjnym art. 20 zc ust.6-9 u. o s.o. w zw. z
2018
2018 do 28
sierpnia
stycznia
art. 187 ust.4 u.p.w.u.p.o., art. 158 ust.6-9 u.p.o. do 3 września stycznia 2019 2018 do 25 2019 do 25
2018
września lutego 2019
2018

2) na semestr pierwszy klas pierwszych szkoły policealnej:
Termin w postępowaniu:
L.p.

Rodzaj czynności

rekrutacyjnym, w tym dla
szkoły, w której zajęcia
rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu lutego
wrzesień

luty

uzupełniającym
wrzesień

luty

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
od 1 czerwca od 5 do 26
od 25 lipca
policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi 2018 do 13 listopada 2018
do 17
spełnianie przez kandydata warunków lub
lipca 2018
sierpnia
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
2018
rekrutacyjnym

od 7 do 28
grudnia
2018

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
od 1 czerwca od 5 do 26
od 25 lipca
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
2018 do 13 listopada 2018
do 17
kandydatowi z listy kandydatów
lipca 2018
sierpnia
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
2018
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w
przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły

od 7 do 28
grudnia
2018

Termin w postępowaniu:
L.p.

Rodzaj czynności

rekrutacyjnym, w tym dla
szkoły, w której zajęcia
rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu lutego
wrzesień
do 16 lipca
2018

luty

uzupełniającym
wrzesień

luty

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły policealnej 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.150 ust.7 u.p.o,

do 12 grudnia od 25 lipca do 7 stycznia
2018
do 23
2019
sierpnia
2018

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 18 lipca 2018
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
godz.15
i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły dla
dorosłych z uwzględnieniem podjęcia przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 u.p.o.

17 grudnia
2018
godz.15

24sierpnia
2018
do godz.
12.00

9 stycznia
2019
do godz.
12.00

5.

Złożenie przez rodzica kandydata albo przez
24 lipca 2018
kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa
do godz. 15.00
ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły
podstawowej, o ile nie zostały one złożone wraz z
wnioskiem o przyjęcie do szkoły

19 grudnia
2018
godz.15.00

do 29
sierpnia
2018
do godz.
15.00

do 16
stycznia
2019 do
godz.15

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 25 lipca 2018
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
do godz. 12.00
kandydatów nieprzyjętych

21 grudnia
2018
godz.12.00

30 sierpnia
2018 do
godz.12

28 stycznia
2019 do
godz.12.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
25 lipca 2018
policealnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie godz.15.00
wolnych miejsc w szkole

21 grudnia
2018 do
godz.15.00

30 sierpnia
2018

21 stycznia
2019

8.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu
rekrutacyjnym art. 158 ust.6-9 u.p.o.

25 lipca 2018 od 21 grudnia
od 30
od 18
do 21 sierpnia 2018 do 17
sierpnia
stycznia
2018
stycznia 2019 2018 do 26 2019 do 14
września lutego 2019
2018

IV. Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyjęcie do szkoły
2. świadectwo ukończenia najwyższej programowo szkoły
3. dwie fotografie
4. zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole publicznej, wydane
na postawie odrębnych przepisów
V. Warunki przyjęcia na pierwszy semestr:
1. złożenie dokumentów wymaganych w pkt IV.
2. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt IV, niż liczba wolnych
miejsc w grupie, podczas pierwszego etapu rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;
3. niepełnosprawność ruchowa kandydata;

4. niepełnosprawność dziecka kandydata;
5. niepełnosprawność osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę:
(uwaga: jeżeli spełnione jest co najmniej jedno kryterium V.2.a-e, należy w ramach koniecznej
dokumentacji złożyć stosowne dokumenty)
3.

kryteria, o których mowa w pkt 2. mają jednakową wartość – po 1 pkt

VI. Wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:
1. kandydaci, składający wniosek o przyjęcie na semestr I, wyboru obowiązkowych przedmiotów realizowanych
na poziomie rozszerzonym dokonują w trakcie realizacji podstawy programowej z zakresu semestru drugiego;
2. kandydaci, składający wniosek o przyjęcie na semestr III, wyboru obowiązkowych przedmiotów realizowanych
na poziomie rozszerzonym dokonują wraz ze składaniem wniosku - dostosowują się do wyborów słuchaczy,
którzy zostali promowani na semestr III

VII. Tryb odwoławczy
1. Postępowanie rekrutacyjne na odpowiedni semestr szkoły dla dorosłych z siedzibą w Puławach przeprowadza
komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Puławach. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie
zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7
dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego.
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor
szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

