
Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 1 w Nowym Targu 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

Oświatowe 

4. Zarządzenie Nr 11/2017 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r.      

w sprawie terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo 

oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok 

szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 

lata szkolne 2017/2019 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum.  

6. Statut Szkoły. 

 

Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów 

 

1. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Nowym Targu jest trzyletnią publiczną szkołą ogólnokształcącą. 

2. Nauka w LO dla Dorosłych w Nowym Targu jest bezpłatna. Zajęcia prowadzone są  

w systemie zaocznym. 

3. Nabór w roku szkolnym 2017/2018 prowadzony jest do klasy pierwszej i drugiej 

z rozszerzoną nauką geografii i języka angielskiego. 

4. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej LO dla Dorosłych jest ukończenie 

gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej oraz ukończenie  18 lat w danym roku 

kalendarzowym, a do klasy drugiej ukończenie pierwszej klasy liceum 

ogólnokształcącego lub 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz ukończenie 18 lat 

w danym roku kalendarzowym. 

5. Wymagane dokumenty: 

 świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej, 

a w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej świadectwo ukończenia 

klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego lub świadectwo ukończenia 3-letniej 

zasadniczej szkoły zawodowej, 

 podanie wraz z numerem PESEL, 



 życiorys, 

 1 zdjęcie  (podpisane na odwrocie), 

 kserokopia dowodu osobistego. 

6. Kandydaci składają podanie o przyjęcie do LO dla Dorosłych w sekretariacie szkoły 

w terminie od  03.07. 2017 r.  do 23.08.2017 r.  

7. Ogłoszenie listy przyjętych: 24.08.2017 r. 

8. Postępowanie uzupełniające od 25.08.2017 r. do 28.08.2017 r. 

9. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego:  28.08.2017 r. po godz. 15.00. 

 


