Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/2019
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Chełmnie

REGULAMIN REKRUTACJI
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA DOROSŁYCH
W CHEŁMNIE
dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

ROK SZKOLNY 2019/2020
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§1. Podstawa prawna
1. Regulamin rekrutacji sporządzono na podstawie:
a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
b. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe,
c. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,
d. Zarządzenia Nr 9/2019 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia
2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej i na pierwszy semestr klas I publicznych szkół
policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.
§2. Kryteria rekrutacji

1. Do klasy pierwszej na semestr I 4-letniego liceum ogólnokształcącego może byd przyjęty
kandydat, który ukooczył lub ukooczy w roku kalendarzowym, w którym podejmie naukę 18
lat oraz ukooczył ośmioletnią szkołę podstawową.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe kryterium, niż liczba
wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę łącznie następujące kryteria:
 Wielodzietnośd rodziny kandydata.
 Niepełnosprawnośd kandydata.
 Niepełnosprawnośd dziecka kandydata.
 Niepełnosprawnośd innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.
 Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Powyższe kryteria mają jednakową wartośd.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakooczeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejnośd
zgłoszeo.
§3. Dokumenty i harmonogram rekrutacji
1. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków oraz świadectwa ukooczenia
ośmioletniej szkoły podstawowej od 20 maja 2019 r. do 10 lipca 2019 r. do godziny 1500.
2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi
26 lipca 2019 r. o godz. 1200.
3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 31 lipca 2019 r. o godzinie 1200.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające do 5 sierpnia 2019 r. do
godziny 1500. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi
29 sierpnia 2019 r. o godzinie 1200.
Dyrektor
/Piotr Orłowicz/
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