
~s ZARZĄDZENIE NR ....... ..... ... ./2018 r. 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 22 maja 2018 r. 

zmieniające Zarządzenie nr 7 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie okreś lenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa wart. 

18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych 

szkół policealnych. 

Na podstawie: 
art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 
59 z późno zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syst emie 
oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5 
i art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz §11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowan ia rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletni ego 
liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, 
dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 
poz. 586) 

Zarządzam, co następuje: 

§1. 

W Za rządzen iu nr 7 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie okreś len i a t erminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa wart. 

18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych 

szkół policealnych wprowadza się następujące zmiany: 

1. W tytule Zarządzenia wykreśla się słowo "podstawowych". 

2. W § 3 Zarządzenia wykreśla się słowo "podstawowych". 

3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie wskazane z załączniku nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia . 



§ 2. 

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 7 z dnia 31 stycznia 2018 r. pozostają bez zmian. 

§3 . 

Traci moc Zarządzenie nr 5 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej 
i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych. 

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 



Uzasadnienie 

Zarządzenia znajduje zastosowanie do wszystkich szkół dla dorosłych, tym samym zasadnym 
jest usunięcie z jego treści słowa "podstawowa". 



Lp. 

1. 

2. 

3. 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

nr 15 z dnia 22 maja 2018 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do szkół dla 
dorosłych w roku szkolnym 2018/2019 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym 

(w tym dla szkół, w których (w tym dla szkół, w których 
zajęcia dydaktyczno- zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze rozpoczynają wychowawcze rozpoczynają 
się w pierwszym powszednim się w pierwszym 
dniu 1 lutego) powszednim dniu 1 lutego) 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami od 1 czerwca do 26 czerwca do 13 lipca 2018 r. 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 2018 r 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 30 października 2018 do 22 do 21 grudnia 2018 r. 
listopada 2018 r. (dotyczy szkół (dotyczy szkół rozpoczynających 
rozpoczynających zajęcia zajęcia w lutym) 
w lutym) 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla do 28 czerwca 2018 r. do 18 lipca 2018 r. 
dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu do 23 listopada 2018 r. - (jw.) do 17 stycznia 2019 r. - (Jw.) 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa wart. 20t ust. 7 uso. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy do 6 lipca 2018 r. 24 lipca 2018 r. 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. do 13 grudnia 2018 r. - (jw.) do 18 stycznia 2019 r. - (Jw.) 



4. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego, do 13 lipca 2018 r. 28 lipca 2018 r. 
I woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio: 1) dokumentu 

potwierdzającego ukończenie szóstej klasy ośmioletniej szkoły do 19 grudnia 2018 r. - (jw.) do 24 stycznia 2019 r. - (jw.) I 

podstawowej lub świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły 
I 

podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły 
podstawowej dla dorosłych, 2) świadectwa ukończenia gimnazjum albo 
ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 20 lipca 2018 r. Do 6 sierpnia 2018 r. 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

do 20 grudnia 2018 r. - (jw.) do 25 stycznia 2019 r. - (jw.) 

6 Procedura odwoławcza - zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 uso. od 20 lipca do 20 sierpnia 2018 
r. 
do 24 stycznia 2018 r. - (jw.) 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 21 sierpnia 2018 r. Do 30 sierpnia 2018 r. 
kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, 
zgodnie z art. 20zc. ust. 6, 7, 8, 9 uso . do 25 stycznia 2018 r. - (jw.) do 30 stycznia 2019 r. - (jw.) 


