
 

Kryteria przyjęcia i wykaz wymaganych dokumentów do klasy drugiej 

VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kaliszu 

 
1. Do klasy drugiej VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy 

posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i  którzy ukończyli 18 lat lub 
kończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjęci będą do szkoły.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 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) samotnie wychowywanie dziecka przez kandydata.  

3. Kryteria, o których mowa wyżej mają jednakową wartość równą 2 pkt.  

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 jest brana pod uwagę kolejność złożenia wniosku 
wraz z wymaganymi dokumentami.  

5. Wykaz wymaganych dokumentów:  

a) wniosek o przyjęcie do szkoły  

b) dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),  

c) oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,  

d) ponadto kandydaci mogą złożyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawomocny wyrok 

sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

6. Kandydaci do VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych składają dokumenty zgodnie 
z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.  

7. Kandydatów zawiadamia się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w placówce listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

9. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 
kandydata z wnioskiem.  

10. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

11. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa 

w pkt. 12, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

 


