
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie ogłasza nabór 

do I klasy bezpłatnego czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w formie zaocznej.  

Liceum dla Dorosłych jest doskonałą formą uzupełnienia wykształcenia 

ogólnego bez konieczności przerwania pracy zawodowej.  

Do Liceum dla Dorosłych mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 

szkołę podstawową. Czeka na Was wykwalifikowana kadra, dobrze wyposażona 

szkoła. Zapewniamy zdobywanie wiedzy w przyjaznej atmosferze sprzyjającej 

uczeniu się, wysoki poziom nauczania oraz dobre przygotowanie do egzaminu 

maturalnego. Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy zaplanowano co dwa 

tygodnie. Liczy się chęć zdobywania wiedzy i sumienna nauka. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu 

szkoły w celu uzyskania informacji oraz złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły  

w terminie od 16 maja 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.  

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych szkoła zastrzega sobie 

prawo do nieotwierania oddziału klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w r. szk. 2022/2023. 

 

Dane kontaktowe: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie 

ul. Jana Pawła II nr 23 

57-100 Strzelin 

nr tel. 71 3921364  

e-mail: sekretariat@lostrzelin.pl 

 

Zapraszamy! 

  

mailto:sekretariat@lostrzelin.pl


Zasady  i kryteria rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie  

na rok szkolny 2022/2023 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 

przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można 

przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która 

ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez 

uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1562 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). 

 

1. O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, 

którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową. 

2. 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. 

     Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. 

 

3. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

 

Kandydatów do szkół dla dorosłych nie obowiązuje kryterium punktowe. 

Wymagane dokumenty w rekrutacji: 

  

 Wniosek wydrukowany z systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz 

przynajmniej przez jednego prawnego opiekuna, w przypadku ucznia 

niepełnoletniego. 

 Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  

 2 fotografie. 

 

 

 

 

 



 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego: 

 
 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1.  

Złożenie wniosku, w tym zmiana 

wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy do 

klasy I liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 16 maja 2022 r. 

do 20 czerwca 2022 r. 

do godz. 15:00 

2.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków poświadczanych w 

oświadczeniach,  

o których mowa odpowiednio  

w art. 150 ust. 7 ustawy , w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności 

do 13 lipca 2022 r. 

 

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków  

o przyjęcie do liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych 

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,  

o których mowa odpowiednio  

do 20 lipca 2022 r. 



w art. 150 ust. 7 ustawy , 

w związku z § 11bab ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia  

4.  

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

21 lipca 2022 r. 

o godz. 10:00 

5.  

Potwierdzenie przez kandydata 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej 

szkoły podstawowej, 

zgodnie z art. 141 ust. 1 pkt 2 ustawy  - o ile 

nie zostały one złożone wraz z wnioskiem  

o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych 

od 21 lipca 2022 r. 

do 29 lipca 2022 r. 

do godz. 15:00 

6.  

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

1 sierpnia 2022 r. 

o godz. 10:00 

 

7.  

Poinformowanie przez dyrektora liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

1 sierpnia 2022 r. 

do godz. 14:30 

 

8.  

Opublikowanie przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty informacji 

o liczbie wolnych miejsc w liceach 

ogólnokształcących dla dorosłych 

 2 sierpnia 2022 r. 

  

 



 

 

 

 

WNIOSEK   

o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie 

 

 

1. Nazwisko i imię………………………………………………………………................. 

2. Drugie imię ……………………………………………………………………………... 

3. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………… 

4. Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………… 

5. Imiona rodziców………………………………………………………………………… 

6. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………... 

7. PESEL…………………………………………………………………………………… 

8  Adres e-mail……………………………………………………………………………... 

                     

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do klasy I na semestr I  Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie, ul. Jana Pawła II nr 23. 

Do podania załączam: 

1. świadectwo szkolne………………………………………….. 

2. zdjęcia ………………………………………….. 

 

                                                                                                                                  

…………………………….. 

                                                                                                                                                    

podpis słuchacza 

 

 


