Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2021
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29stycznia2021r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
do publicznych szkółpodstawowych dla dorosłych i publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych
na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa zachodniopomorskiego
Lp.

Rodzaj czynności

1

2

3

4

5

6

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

1 – 30.06.2021r.

2 – 23.11.2021 r.

do 13.08.2021 r.

do 5.01.2022 r.

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
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1

do 7.07.2021r.

do 9.12.2021r.

do 19.08.2021 r.

do 20.01.2022 r.

1

2

1

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
szkoły, w których szkoły, w których
zajęcia
zajęcia
rozpoczynają się
rozpoczynają się
w pierwszym
w pierwszym
powszednim dniu powszednim dniu
września
lutego

Termin
w postępowaniu uzupełniającym
szkoły, w których szkoły, w których
zajęcia
zajęcia
rozpoczynają się
rozpoczynają się
w pierwszym
w pierwszym
powszednim dniu powszednim dniu
września
lutego

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
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Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez
komisję rekrutacyjną dla kandydatów, o których mowa
w art. 141 ust. 6 ustawy1
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata
niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
a) oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły
podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły
podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do
szkoły podstawowej dla dorosłych,
b) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo
ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania
się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych,
c) oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły
zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia – w
przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zgodnie z art.
141 ust. 7 ustawy1(kandydatów, którzy posiadają
świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo
branżowej szkoły I stopnia , można przyjąć do klasy II
publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

do5.07.2021 r.

do 28.11.2021 r.

do16.08.2021 r.

do10.01.2022 r.

9.07.2021 r.

10.12.2021 r.

20.08.2021 r.

21.01.2022 r.

do 14.07.2021 r.
do godz. 1500

do 16.12.2021 r.
do godz. 1500

do 25.08.2021 r.
do godz. 1500

do 27.01.2022 r.
do godz. 1500

16.07.2021 r.
do godz. 1000

17.12.2021 r.
do godz. 1000

27.08.2021 r.
do godz. 1400

28.01.2022 r.
do godz. 1200
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Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy1, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek
kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki
zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia 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. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11baa ust. 6 ww. rozporządzenia zobowiązują do podania do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego
i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i
nieprzyjętych także na stronach internetowych jednostek.
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