Zasady rekrutacji i kryteria przyjęć do szkół dla dorosłych wchodzących w skład
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku oraz na
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
1. O przyjęcie do wszystkich typów szkół dla dorosłych mogą ubiegać się osoby, które
ukończyły 18 lat (lub ukończą w roku kalendarzowym). W szczególnych przypadkach
dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły dla dorosłych osobę
niepełnoletnią
2. Podstawą udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku
o postępowanie rekrutacyjne
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek kandydata lub na wniosek
rodziców / prawnych opiekunów kandydata niepełnoletniego.
4. Rekrutacja słuchaczy na semestry wyższe do poszczególnych typów szkół odbywa się
zgodnie z terminarzem rekrutacji z uwzględnieniem zasady, że słuchacz może
powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W uzasadnionych
przypadkach dyrektor szkoły (wicedyrektor) może wyrazić zgodę na powtarzanie
semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami w poszczególnych oddziałach, dyrektor szkoły (upoważnieni
wicedyrektorzy) może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły po zakończeniu rekrutacji
zasadniczej i uzupełniającej

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA DANĄ FORMĘ KSZTAŁCENIA:
1. Wniosek o postępowanie rekrutacyjne zwane dalej „wnioskiem" składa się
odpowiednio do dyrektora, szkoły, placówki lub ośrodka prowadzącego kształcenie
ustawiczne w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym kwalifikacyjne kursy
zawodowe osobiście w sekretariacie szkoły lub on-line.
2. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez
kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego
na daną formę kształcenia.
3. Komisja rekrutacyjna może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez komisję.

ZASADY PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ORAZ NA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
1. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy
ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.
2. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
mogą być przyjęci do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez kandydata dokumentów:
a. wniosek o postępowanie rekrutacyjne
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oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,
2 fotografie – podpisane (imię i nazwisko),
ksero dowodu osobistego – w przypadku kandydata pełnoletniego
dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których mowa
w pkt 4 (składane tylko wtedy, gdy ma miejsce pierwszy etap postępowania
rekrutacyjnego):
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę:
b.
c.
d.
e.

W przypadku kandydata pełnoletniego:
a.
b.
c.
d.
e.

wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność dziecka kandydata,
niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

W przypadku kandydata niepełnoletniego:
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą

5. Kryteria, o których mowa w pkt. 4, mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność
zgłoszeń.
POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH
1. Do Policealnej Szkoły dla Dorosłych wchodzącej w skład CKZiU Nr 1 w Gdańsku
przyjmuje się kandydatów, którzy:
a) posiadają wykształcenie średnie.
b) posiadają zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż ilość wolnych miejsc w szkole na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność dziecka kandydata,
d. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
3. Kryteria, o których mowa w pkt 2 mają równorzędną wartość.
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4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana
jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
5. Wymagane dokumenty:
b. wniosek o postępowanie rekrutacyjne
c. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
d. 2 fotografie – podpisane (imię i nazwisko)
e. ksero dowodu osobistego
f. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie
g. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których mowa
w pkt 2 (składane tylko wtedy, gdy ma miejsce pierwszy etap postępowania
rekrutacyjnego):
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez CKZiU Nr 1 w Gdańsku
przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do nauki w zawodzie.
2. O przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy mogą ubiegać się:
a) Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół – (spełniony obowiązek szkolny)
b) absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na
rynku pracy,
c) osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie lub bezrobotne chcące nabyć lub
zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
d) aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy zdecydują się
na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w pkt. 1 niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie
posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa
w pkt. 3. niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli
placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność dziecka kandydata,
d. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
5. Kryteria, o których mowa w pkt 4. mają równorzędną wartość.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje
wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje się kandydatów
według kolejności zgłoszeń.
7. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego ustala się i ogłasza listy kandydatów
przyjętych na KKZ.
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8. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, a nie ukończyła
18 roku życia może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny
kurs zawodowy, określa rozporządzenie MEN w sprawie przypadków, w jakich do
publicznej 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.
9. Zgodnie z ww. rozporządzeniem obowiązek nauki przez uczęszczanie na
kwalifikacyjny kurs zawodowy może spełniać osoba, która ukończyła gimnazjum
oraz:
a) 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
b) przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym zakładzie poprawczym lub
schronisku dla nieletnich
10. Wymagane dokumenty:
a) Wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
b) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.
c) kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
d) w przypadku większej liczby kandydatów niż ilość wolnych miejsc na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą
11. Informacje dodatkowe:
a) wybrane przez kandydatów kursy kwalifikacyjne rozpoczną się tylko przy pełnej
rekrutacji (wystarczająca liczba kandydatów)
b) koszty badań lekarskich wymaganych w procesie rekrutacji ponosi kandydat na
wybrany kurs kwalifikacyjny
c) niepodjęcie nauki w dniu jej rozpoczęcia bez podania przyczyny będzie
traktowane jako rezygnacja z nauki i spowoduje skreślenie z listy przyjętych oraz
przyjęcie na to miejsce kandydata z listy rezerwowej.
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