Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych czteroletnich
liceów ogólnokształcących dla dorosłych:
Terminy rekrutacji dotyczą Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olsztynku.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rodzaj czynności

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora
szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z których oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
( art. 154 ust.4 pkt 3 UPO1).
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(art. 130 i art. 141 UPO1).
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
poświadczonych w oświadczeniach, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem
tych okoliczności
(art. 150 ust. 7 UPO1).
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych (art. 158 ust. 1
pkt 2 UPO1).
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do
liceum dla dorosłych w postaci:
Przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
(art. 141 ust. 1 pkt 2 UPO1), o ile ww. dokumenty nie
zostały złożone wcześniej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły (art. 158 UPO1)

Szkoły w których zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu września - § 2 ust. 1
rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017
r. poz. 1603 ze zm.)
Terminy w
Terminy w
postępowaniu
postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

Do końca lutego 2022 r.

Do września 2022 r.

16 maja 2022 r.
(poniedziałek)
- 21 czerwca 2022 r. do
godziny 1500 (wtorek)

26 lipca 2022 r.
(wtorek)
- 5 sierpnia 2022 r. do
godziny 1500 (piątek)

Do 13 lipca 2022 r.
(środa)

Do 10 sierpnia 2022 r.
(środa)

20 lipca 2022 r. (środa)

16 sierpnia 2022 r.
(wtorek)

24 czerwca 2022 r.
(piątek)
- 22 lipca 2022 r. do
godziny 1500 (piątek)

26 lipca 2022 r.
(wtorek)
- 18 sierpnia 2022 r.
do godziny 1500
(czwartek)

25 lipca 2022 r. do
godziny 1400
(poniedziałek)

19 sierpnia 2022 r. do
godziny 1400
(piątek)

7.

8.

9.

10.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia (art. 158 ust. 6
UPO1).
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia
(art. 158 ust. 7 UPO1).
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
(art. 158 ust. 8 UPO1).
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
(art. 158 ust. 9 UPO1).

Do 28 lipca 2022 r.
(czwartek)

Do 24 sierpnia 2022 r.
(środa)

Do 3 dni od dnia wystawienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora
szkoły

