REGULAMIN
PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA PIERWSZY SEMESTR SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie
I. PRZYJMOWANIE PODAŃ KANDYDATÓW
1. Kandydaci, którzy spełniają warunki podjęcia nauki w szkołach dla dorosłych , składają
wnioski o przyjęcie na pierwszy semestr szkół dla dorosłych, wchodzących w skład Zespołu
Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie zgodnie z terminarzem.
2.

O przyjęciu do wybranej szkoły w przypadku większej liczby kandydatów do klasy
pierwszej niż liczba wolnych miejsc w szkole decydują kryteria rekrutacji.

3. Wniosek o przyjęcie do klas pierwszych należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wniosek jest
dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce dokumenty do
pobrania pod adresem: www.zsae-karolewo.home.pl
4. Kandydat składa wraz z wnioskiem: dwie podpisane na odwrocie fotografie, inne dokumenty
wymienione w zarządzeniu Kuratora.
5. Kandydat może dołączyć do składanych dokumentów także: opinię lub orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej
II. TERMINARZ (SZKOŁY DLA DOROSŁYCH)
W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 klasy
pierwszej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i do szkoły policealnej dla dorosłych, ustala się
harmonogram czynności i szczegółowe terminy ich dokonywania w tym terminów składania
dokumentów:

Lp.

Rodzaj czynności

1
1

2
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
dla dorosłych wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
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 ustawy

2

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
3
Od 30 maja 2016 r.
(poniedziałek)
do 4 lipca 2016 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
4
Od 28 lipca 2016 r.
(czwartek)
do 1 sierpnia 2016 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

Do 6 lipca 2016 r.
(środa)

Do 1 sierpnia
2016 r. (czwartek)

1

3

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

Do 25 lipca 2016 r.
(poniedziałek) do godz.
12.00

Do 23 sierpnia 2016 r.
(wtorek) do godz.
12.00

4

Potwierdzenie przez kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia
odpowiednio:
1) oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum lub ośmioletniej szkoły
podstawowej, w przypadku ubiegania
się o przyjęcie do liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych,
oryginału świadectwa ukończenia
zasadniczej szkoły zawodowej
2) oryginału świadectwa ukończenia
szkoły średniej i zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia
praktycznego w zawodzie (dotyczy
szkoły policealnej)

Do 25 lipca 2016 r.
(poniedziałek)
do godz. 12.001

Do 26 sierpnia 2016 r.
(piątek) do godz. 15.00

Do 21 grudnia 2016 r.
(środa) do godz. 15.001

Do 26 stycznia 2017 r.
(czwartek) do godz.
15.001

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

Do 28 lipca 2016 r.
(czwartek)
do godz. 12.00

Do 29 sierpnia 2016 r.
(poniedziałek)
godz. 12.00

5

III.KRYTERIA REKRUTACJI na pierwszy semestr szkół dla dorosłych na rok szkolny
2016/2017
W przypadku większej liczby kandydatów do klasy pierwszej niż liczba wolnych miejsc w
szkole brane są pod uwagę następujące kryteria rekrutacji:

1. wyniki z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych:
język polski
matematyka
biologia
język obcy -poziom podstawowy zgodnie z rozporządzeniem;
2. O przyjęciu na pierwszy semestr szkoły dla dorosłych w przypadku większej liczby
kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole będzie decydować łączna liczba
punktów uzyskanych przez kandydata na liście rankingowej powstałej z przeliczenia
punktów w sposób podany powyżej i pozwalającej zakwalifikować kandydatów do
przyjęcia do szkoły w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc w szkole.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 kryteriów rekrutacji,
na kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego stosuję się zasady zawarte w art.
20k ust.3-6.

