
Regulamin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego 
do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,  
na rok szkolny 2018/19. 

 

Działając na podstawie: 

1 Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy 
pierwszej trzyletniej szkoły branżowej i stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkól 
policealnych, do publicznych szkół dla dorosłych, na rok szkolny 2018/19 

2.  Załącznika nr 3 do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia            
31 stycznia 2018 r.  

Ustala się następujący harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego         
i postępowania uzupełniającego do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych: 

L.p. Czynności Terminy 
postępowania 
rekrutacyjnego 
 

Terminy 
postępowania 
rekrutacyjnego 
uzupełniającego 

1.  Składanie wniosków o przyjęcie do 
Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów  
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
 

Od 4 czerwca 2018 r. 
do 18 czerwca 2018 r. 

Od 13 lipca 2018 r. 
do 17 lipca 2018 r. 

2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów  branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 
 

Do 5 lipca 2018 r. Do 9 sierpnia 2018 r. 

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

6 lipca 2018 r.  10 sierpnia 2018 r. 

4.  Potwierdzenie przez kandydata/rodzica 
kandydata niepełnoletniego w postaci 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
świadectwa ukończenia gimnazjum lub 
ośmioletniej szkoły podstawowej 
 

Od 6 lipca 2018 r. 
do 12 lipca 2018 r. 

Do 14 sierpnia 2018 r. 

5.  Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisje rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
 

13 lipca 2018 r. 16 sierpnia 2018 r. 

6.  Poinformowanie przez dyrektora 
Centrum kuratorium oświaty o liczbie 
wolnych miejsc w szkole 
 

17 lipca 2018 r. 18 sierpnia 2018 r. 

 


