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Regulamin 

Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej          

przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego                     

w Lęborku na rok szkolny 2022/2023 

(LO dla dorosłych i KKZ) 

 

 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r. poz. 573); 

 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

2022 r., poz. 447); 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w. sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737); 

 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz.U. poz. 493 z późń. zm.); 

 

 Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.   

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół dla 

dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023.
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A. LICEUM    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    DLA    D O R O S Ł Y C H 
 

I. ZASADY      REKRUTACJI                   KANDYDATÓW     DO    III     LICEUM   

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO    DLA    DOROSŁYCH (czas trwania nauki – 4   lata): 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzone jest w systemie zaocznym (zajęcia w 

soboty i niedziele). 

Do III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:  

  są pełnoletni lub ukończą 18 rok życia w roku szkolnym, w którym zostali przyjęci do 

szkoły, 

  ukończyli 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum lub branżową szkołę I stopnia lub 

zasadniczą szkołę zawodową. 

Absolwenci, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkołę zawodową mogą 

zostać przyjęci do klasy II na semestr III.  

  

II. WYMAGANE  DOKUMENTY:  

 wniosek według wzoru ustalonego przez szkołę,  

 oryginał świadectwa ukończenia: 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum lub 

branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, 

 kserokopia dowodu osobistego,  

 3 fotografie.  

 

III. KRYTERIA  REKRUTACJI:  

Warunkiem przyjęcia do III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest złożenie 

wymaganych dokumentów.  

Uruchomienie oddziału uzależnione jest od naboru słuchaczy, w jednym oddziale w ilości 

minimum 36 osób. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc przy przyjęciu do szkoły 

brane są pod uwagę następujące kryteria:  

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. 

Kryteria, o których mowa w punktach a – e mają jednakową wartość. 
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W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność 

zgłoszeń. 

Spełnienie przez kandydata wymienionych kryteriów potwierdza się:  

 oświadczeniem o wielodzietności rodziny,  

 orzeczeniem    o    potrzebie    kształcenia    specjalnego    wydanym    ze    względu na 

niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. 

U. 2021 r. poz. 573); 

 prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem  

zgonu   oraz   oświadczeniem   o   samotnym   wychowywaniu   dziecka   oraz o 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

 dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 

2022r., poz. 447).  

 

IV.    TERMINY    REKRUTACJI: 
 

  

 Lp  Rodzaj czynności  Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym  

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym  

1  Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr 

pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, 

publicznych branżowych szkół II stopnia, 

publicznych szkół dla dorosłych i uzupełnienie 

go o świadectwo ukończenia szkoły wraz z 

dokumentami, z wyłączeniem szkół, w których 

przeprowadza się sprawdzian uzdolnień 

kierunkowych lub predyspozycji w danym 

zawodzie.  

od 16 maja 2022 r. 

do 20 czerwca 2022 

r. do godz. 15.00  

od 2 sierpnia 2022 r.  

do 5 sierpnia 2022 r.  

2  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

dokumenty i oświadczenia potwierdzające 

spełnianie przez kandydata kryteriów 

wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na 

daną formę kształcenia.  

do 13 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00  

X  

3  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych w oświadczeniach, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego 

do 13 lipca 2022 r.  do 5 sierpnia 2022 r.  
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komisji rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności.  

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych 

przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 

okoliczności wskazanych w oświadczeniach.  

do 20 lipca 2022 r.  do 12 sierpnia 2022 

r.  

5 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych.  

21 lipca 2022 r.  16 sierpnia 2022 r.  

6  Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły. 

do 29 lipca 2022 r.  do 19 sierpnia 2022  

7 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

do 1 sierpnia 2022 r.  

do godz. 14.00  

do 22 sierpnia 2022 

r.  

8  Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole.  

do 1 sierpnia 2022 r.  

do godz. 14.00  

do 22 sierpnia 2022 

r.  

9 Opublikowanie przez właściwego Kuratora 

oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w 

szkołach ponadpodstawowych.  

do 2 sierpnia 2022 r.  do 23 sierpnia 2022 

r.  

Dodatkowe informacje:  

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły,  
w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy §11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą 
być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
2. Przepisy §11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—
19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców  
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach 
internetowych tych jednostek. 

 
Osoby, które nie wzięły udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym, mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły w przypadku wolnych miejsc, a decyzja 

zostanie podjęta przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

B. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 
 

I. ZASADY    REKRUTACJI    KANDYDATÓW NA    KWALIFIKACYJNE KURSY 

ZAWODOWE    DLA    DOROSŁYCH: 

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku w roku szkolnym 

2022/2023 prowadzi nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe według wykazu: 

 

 

L. p. 

 

SYMBOL 

KWALIFIKACJI 

 

NAZWA KWALIFIKACJI 
 

ZAWÓD 

 

OKRES 

REALIZACJI 

1. BUD.14. Organizacja i kontrola 

robót budowlanych     

oraz sporządzanie 

kosztorysów 

Technik budownictwa 3 semestry 

2. DRM.08. Organizacja                          

i prowadzenie procesów 

przetwarzania drewna            

i materiałów 

drewnopochodnych 

Technik technologii drewna 3 semestry 

3. HAN.02. Prowadzenie działań 

handlowych 

Technik handlowiec 3 semestry 

4. SPL.01. Obsługa magazynów Magazynier - logistyk 4 semestry 

5. FRK.03. Projektowanie                    

i wykonywanie fryzur 

Technik usług fryzjerskich 3 semestry 

6. MEC.05. Użytkowanie obrabiarek 

skrawających 

Technik mechanik 3 semestry 

 
Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a.  w przypadku osób niepełnoletnich ukończyli szkołę podstawową/gimnazjum, 

b.  posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku   przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

II. WYMAGANE    DOKUMENTY: 

 wniosek według wzoru ustalonego przez  szkołę,  

 świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej/gimnazjum w przypadku osób 

niepełnoletnich,  

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe 

ponoszą koszty przeprowadzonych badań lekarskich),  
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 kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

kandydata. 

  

III. KRYTERIA  REKRUTACJI: 

Warunkiem przyjęcia na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest złożenie wymaganych 

dokumentów.  

Uruchomienie oddziału uzależnione jest od naboru słuchaczy, w jednym oddziale   w ilości 

minimum 20 osób i maksimum 36.  

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, spełniających warunek 

posiadania zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed 

ukończeniem 18 roku życia, a w następnej kolejności kandydatów, którzy nie posiadają żadnych 

kwalifikacji zawodowych.  

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a. w przypadku kandydata niepełnoletniego:  

 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,  

b.  w przypadku kandydata pełnoletniego:  

 wielodzietność rodziny kandydata,  

 niepełnosprawność kandydata,  

 niepełnosprawność dziecka kandydata,  

 niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,  

 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

Kryteria, o których mowa wyżej mają jednakową wartość.   

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.  
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Spełnienie przez kandydata wymienionych kryteriów potwierdza się:  

 oświadczeniem o wielodzietności rodziny,  

 orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczeniem równoważnym  w  rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 13 lutego 

2020 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 573); 

 prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem  

zgonu   oraz   oświadczeniem   o   samotnym   wychowywaniu   dziecka   oraz o 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

 dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2022 r., 

poz. 447). 

 

IV. TERMINY    REKRUTACJI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 
 

L.p. 

 
 

Rodzaj czynności 

Termin                      

        w postępowaniu 

rekrutacyjnym- 

na rok szkolny 

2022/2023 

  Termin                      

      w postępowaniu 

uzupełniającym- 

na rok szkolny 

            2022/2023 

 

 

1. 

Złożenie wniosku  o  przyjęcie                

na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków  lub kryteriów 

branych pod uwagę   w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

od 06.06.2022 r.                           

 

do 18.08.2022 r. 

od 22.08.2022 r. 

 

od godz. 12.00 

 

do 25.08.2022 r. 

 

 

2. 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków    o przyjęcie 

na kwalifikacyjny kurs zawodowy       

 i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

19.08.2022 r.                              

 

do godz. 12.00 

 

26.08.2022 r.        

                                                      

do godz.12.00 
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Dodatkowe informacje:  

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły,  
w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy §11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 
marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z 
póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
2. Przepisy §11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się 
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach 
internetowych tych jednostek. 

W terminie 3 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, 

Dyrektor Szkoły rozpatruje ewentualne odwołania.    

 

Wszystkie kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są systemem zaocznym lub 

wieczorowym i są bezpłatne dla słuchaczy. 

 
Osoby, które nie wzięły udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym, mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły w przypadku wolnych miejsc, a decyzja 

zostanie podjęta przez dyrektora szkoły. 

 
W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość zgłoszenia się na kwalifikacyjny kurs 

zawodowy przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

 
  

 
 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

19.08.2022 r.     

 

do godz. 15:00 

 

26.08.2022 r.                                                                   

 

do godz. 15:00 

 
 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

22.08.2022 r.                      

 

do godz. 12:00 

 

29.08.2022 r.                

 

   do godz. 12:00 

 


