
 

Załącznik nr 2. 
do regulaminu rekrutacji do Powiatowego Zespołu Szkół w 

Redzie 

ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH  

W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ w REDZIE 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.)  
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949,2203) 
4. Zarządzenia nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. 
w sprawie  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów na rok szkolny 2022/2023, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w 
województwie pomorskim. 
 
1. O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 

gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. 
2. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, albo branżowej 

szkoły I stopnia można przyjąć do klasy drugiej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w 

szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
1) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców 

Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych 15 lat: 
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. 

2) 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. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 



5. Wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych kandydaci wypełniają 
i składają w szkole w terminie od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. 

6. Wnioski o przyjęcie w formie elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej szkoły. Osoby niemające 
dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie. Formularz wniosku dostępny będzie w każdej 
szkole. 

7. Dopuszczalne formy składania wniosku: 

   1) Wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły (skanów w 
postaci pdf) szkola@zspreda.pl 

2) Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. 
 
8.  Rekrutacja obejmuje nabór na:  

 semestr I – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum  
 semestr III – dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej  

9. Terminarz rekrutacji do szkoły.  

Lp  Rodzaj czynności   
Termin  w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym  

  
Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym  

1  2   3  4  
1  Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie 

do klas I publicznych szkół policealnych, 
publicznych branżowych szkół II stopnia, 
publicznych szkół dla dorosłych, w których 
przeprowadza się sprawdzian uzdolnień 
kierunkowych lub predyspozycji w danym 
zawodzie.  

od 16 maja 2022 r.  do 
31 maja 2022 r.   
do godz. 15.00  

  
  
  

od 2 sierpnia 
2022 r. do 5 
sierpnia 2022 
r.  
  

2  Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy 
klas I publicznych szkół policealnych, publicznych 
branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół dla 
dorosłych i uzupełnienie go o świadectwo 
ukończenia szkoły wraz  z dokumentami, z 
wyłączeniem szkół, w których przeprowadza się 
sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub 
predyspozycji w danym zawodzie.  

od 16 maja 2022 r.  do 
20 czerwca 2022 r.   
do godz. 15.00  

  
  
  

od 2 sierpnia 
2022 r. do 5 
sierpnia 2022 
r.  
  

3  Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych lub predyspozycji  w danym 
zawodzie1  

od 16 maja 2022 r.  do 
13 czerwca 2022 r.   
do godz. 15.00  

od 2 sierpnia 
2022 r. do 8 

                                                           
1 Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub predyspozycji w danym 
zawodzie, o których mowa w art. 135 ust.7, art. 136 ust. 2, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)  



    sierpnia 2022 
r.  
  

4  Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub 
predyspozycji w danym zawodzie.  
  

do 17 czerwca 2022 r.  do 12 sierpnia 
2022 r.  

5  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 
dokumenty i oświadczenia potwierdzające 
spełnianie przez kandydata kryteriów wymaganych 
do postępowania rekrutacyjnego na daną formę 
kształcenia.  
  

do 13 lipca 2022 r. do 
godz. 15.00  

  
X  

6  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły  i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczanych w oświadczeniach, w 
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem 
tych okoliczności.  

do 13 lipca 2022 r.  do 5 sierpnia 2022 
r.  

7  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły  i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych 
przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 
okoliczności wskazanych  w oświadczeniach.  
  

do 20 lipca 2022 r.  do 12 sierpnia 
2022 r.  

8  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych.  
  

21 lipca 2022 r.  16 sierpnia 2022 r.  

9  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie.   

do 25 lipca 2022 r.  do 12 sierpnia 
2022 r.  

10  Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

do 29 lipca 2022 r.  do 19 sierpnia 
2022 r. do godz. 
15.00  

                                                           
  



przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 
pojazdem.   

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

do 1 sierpnia 2022 r. do 
godz. 14.00  

do 22 sierpnia 
2022 r.  

12  Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej kuratora oświaty  o liczbie 
wolnych miejsc w szkole.  

do 1 sierpnia 2022 r. do 
godz. 14.00  

do 22 sierpnia 
2022 r.  

13  Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty 
informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych.   

do 2 sierpnia 2022 r.  
  

do 23 sierpnia 
2022 r.  

 

10. Wymagane dokumenty: 

 Wypełniony wniosek (do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły) 
  2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)  
  Świadectwo ukończenia szkoły programowo najwyższej (gimnazjum lub ośmioklasowej Szkoły 

Podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej) 
  Akt urodzenia lub jego kserokopia 

11.  Komisja rekrutacyjna: 

Postępowanie rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w PZS w Redzie 
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Komisja podaje do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły. 

Dyrektor PZS w Redzie 

Dorota Nowicka-Klimowicz 


