
REGULAMIN 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

W CZŁUCHOWIE  

W SPRAWIE 

REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

ORAZ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  

 

Na podstawie: 

-Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późniejszymi zmianami) 

-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, 

w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która 

ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, 

może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ( 

Dz.U. z 2012 r. poz. 857  

(Dz. U. z dnia 26 lipca 2012 r.) 

- zarządzenia Nr 04/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 roku w 

sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu 

punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie 

pomorskim na rok szkolny 2015/2016 

- Statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie 

 

§ 1. Informacje ogólne 
 

1. O przyjęcie do wszystkich typów szkół dla dorosłych mogą ubiegać się osoby, które 

ukończyły 18 lat (lub ukończą w roku kalendarzowym). 

 

2. Do gimnazjum dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, a w przypadku Ochotniczych Hufców Pracy 

15 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum 

lub jeżeli osoba ta przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. 

 

3. Do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma 

opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą 

podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży. W opisanym 

przypadku rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest napisać podanie o przyjęcie dziecka, 

w którym szczegółowo wyjaśni sytuację zdrowotną lub życiową (w załączeniu, np. 

zaświadczenie lekarskie, opinia poradni psychologiczno –pedagogicznej). 

 

4. Osoba, która ukończyła gimnazjum oraz: 

1) ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą 

lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla 

młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w 



sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania 

zawodowego u pracodawcy lub  

2) przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla 

nieletnich może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

 

5. Do klasy pierwszej gimnazjum dla dorosłych i szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych 

przyjmuje się osoby, które: 

1) ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę szóstą lub siódmą ośmioletniej szkoły 

podstawowej- w przypadku ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum dla dorosłych; 

2) ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową –w przypadku ubiegania się o 

przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; 

3) posiadają wykształcenie średnie - w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej 

dla dorosłych. 

 

6. Osoby, które ukończyły zasadnicza szkołę zawodową można przyjąć do klasy drugiej liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

 

7. . Na kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają: 

   1) minimum wykształcenie podstawowe, a w przypadku niektórych zawodów określonych w 

rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, wykształcenie średnie. 

   2) zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie 

badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 

 

§ 2. Wymagane dokumenty 
 

1. Dla kandydatów do szkół dla dorosłych: 

 druk wniosku o przyjęcie do szkoły, 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, 

 w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr wyższy, dokumenty poświadczające 

ukończenie niższych semestrów, 

 zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu (przypadku absolwentów szkoły 

podstawowej) lub egzaminu gimnazjalnego (w przypadku absolwentów gimnazjum), 

 4 fotografie -podpisane (imię i nazwisko), 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań 

lekarskich (w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły policealnej), 

 opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej (w 

przypadku osób niepełnoletnich), 

 kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku osób niepełnoletnich ksero aktu urodzenia, 

kserokopia ubezpieczenia od NNW w przypadku kandydatów do szkół policealnych 

 

2. Dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

 druk wniosku o przyjęcie do szkoły, 
 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań 

lekarskich, 



 kserokopia dowodu osobistego, 

 kserokopia ubezpieczenia od NNW 

 

 

§ 3 Warunki przyjęcia 
 

1. O przyjęciu do danego typu szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy decydują opisane 

wyżej kryteria oraz złożone terminowo wymagane dokumenty. 

2. Rekrutację przeprowadza Dyrektor Centrum lub powołana przez niego Komisja 

Rekrutacyjna.. 

3. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów, dyrektor Centrum zastrzega sobie prawo 

niepowołania oddziału. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje rozmowa 

kwalifikacyjna z Dyrektorem Centrum lub Komisją Rekrutacyjną. 

 

 

§ 4. Terminarz rekrutacji: 

 

Semestr jesienny  

Termin Czynności 

do 22 czerwca 2015 r. Składanie wymaganych dokumentów przez 
kandydatów do szkół dla dorosłych. 

24 czerwca 2015 r. Podanie do publicznej wiadomości list 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

do 26 sierpnia 2015 r. Rekrutacja uzupełniająca – składanie 
dokumentów przez kandydatów do szkół dla 
dorosłych. 

28 sierpnia 2015 r. Podanie do publicznej wiadomości list 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 
Semestr wiosenny 

Termin Czynności 

od 14 grudnia 2015r. do 11 lutego 2016r. Składanie wymaganych dokumentów przez 
kandydatów do szkół dla dorosłych. 

12 luty 2016r. Podanie do publicznej wiadomości list 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

15 -25 lutego 2016r. Rekrutacja uzupełniająca – składanie 
dokumentów przez kandydatów do szkół dla 
dorosłych. 

26 luty 2016r. Podanie do publicznej wiadomości list 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 
Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzony jest w sposób ciągły, do 

zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów umożliwiającej utworzenie grupy. 

 



 

 

§ 5. Tryb odwoławczy  

1. Dyrektor Centrum rozpatruje odwołania od wyników i przebiegu rekrutacji w terminie 3 

dni od ogłoszenia listy przyjętych kandydatów. 

 


