
Rekrutacja na semestr trzeci  do  VI Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Kaliszu na rok szkolny 2020/2021 
 

 

1. O przyjęcie na semestr trzeci do VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  mogą 

ubiegać się absolwenci branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr trzeci  VI liceum Ogólnokształcącego  

Dla Dorosłych zobowiązani są złożyć pisemny wniosek do dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w sekretariacie placówki (według wzoru – 

Załącznik Nr 1)  

3. W przypadku większej liczby kandydatów na semestr trzeci do deklarowanych 

oddziałów w VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz o przyjęciu decydować 

będą kryteria uwzględniające: 

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. 

Powyższe kryteria maja jednakową wartość, która wynosi 2 punkty 

4. Wzory oświadczeń stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego do VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jeżeli po zakończeniu 

tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

6. Kandydaci do VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych składają dokumenty 

zgodnie z terminarzem rekrutacji. 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na trzeci  

semestr do klas drugich VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kaliszu  na rok 

szkolny 2020/2021 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. Złożenie  wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz 

z dokumentami . 

od 15 czerwca 2020r.   

do 10 lipca  2020r.  

 do godz. 15.00 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

świadectwo ukończenia szkoły  

od 26 czerwca 2020r.  

do  10 lipca 2020r.  

 do godz. 15.00 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły  i dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanej z ustaleniem tych 

okoliczności. 

do 4 sierpnia 2020r. 

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

do 11 sierpnia  2020r. 



warunków      lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych.                

12 sierpnia  2020 r.  

do godz. 10.00 

6. Wydanie przez szkołę skierowania na badania 

lekarskie  

od 15 czerwca 2020r.  

 do 14 sierpnia  2020r. 

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

do szkoły. 

od 12 sierpnia  2020r.    

do 18 sierpnia  2020r.   

do godz. 15.00 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

19 sierpnia 2020 r. 

do godz. 14.00 

 

9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  
do 22 sierpnia 2020 r. 

10. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia  

do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie odmowy przyjęcia  

11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia odmowy przyjęcia  

12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora szkoły. 

 

7. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły, 

2) oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla, 

3) ponadto kandydaci mogą złożyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata, orzeczenie niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o 

niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad 

którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywanie dziecka 

przez kandydata. 

8. Kandydatów zawiadamia się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy  

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 1 



do Procedury postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego   

na pierwszy semestr  
do  VI Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych  

w Kaliszu na rok szkolny 2020/2021 

Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego   

ul. Handlowa 9 

62 – 800 Kalisz  

tel/fax 62 753 22 47 

www.ckziu.kalisz.pl 

e – mail: ckziu@ckziu.kalisz.pl 

 

 

Wniosek o przyjęcie do VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

Dyrektor  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu  

 

 
Proszę o przyjęcie mnie na semestr …………………... do VI Liceum Ogólnokształcącego dla  
                                                                                              słownie 

Dorosłych na rok szkolny 2020/2021 do oddziału w formie  zaocznej  realizującego przedmioty 

w zakresie rozszerzonym:  geografia i język angielski.  

 
Dane osobowe kandydata (czytelnie wypełnia kandydat ) 

1. Imię /Imiona   2. Nazwisko 
 

 

3. Data 

urodzenia  
 

4. PESEL            
 

dzień/miesiąc słownie 

/rok 
5. Imiona 

i nazwiska 

rodziców  

  

Imię ojca  
(nazwisko ojca wypełnia tylko osoba 

niepełnoletnia)  

Imię matki  
(nazwisko matki wypełnia tylko osoba 

niepełnoletnia) 
6. Adres miejsca 

zamieszkania 

kandydata lub 

w przypadku 

kandydata 

niepełnoletniego 

rodziców 

i kandydata  

 

 

   

 
kod 

pocztowy 
poczta miejscowość województwo 

 

 

  

ulica numer domu numer lokalu 

7. Telefon 

kontaktowy 

kandydata lub 

jego rodzica 

 8. Adres  
e- mailowy kandydata 

lub jego rodzica  

 

9. Adres do 

korespondencji 
   

 
kod 

pocztowy 
poczta miejscowość 

   

ulica numer domu numer lokalu 

 
Spis załączników dołączonych do wniosku 

l.p. Dokumenty 
Tak/ Nie w 

dniu składania 

W przypadku 

rezygnacji kandydata 

http://www.ckziu.kalisz.pl/
mailto:ckziu@ckziu.kalisz.pl


wniosku Potwierdzam 
Odbiór: data i podpis 

ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE 

1.  Oryginał świadectwa szkolnego   

ZAŁĄCZNIKI NIEOBOWIĄZKOWE (mogące mieć wpływ na postępowanie rekrutacyjne w 

przypadku większej ilości kandydatów niż liczba wolnych miejsc) 

2.  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

3.  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację rodziców lub akt zgonu 

jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego  

  

4.  Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kandydata 

lub dziecka kandydata lub osoby bliskiej nad którą 

kandydat sprawuje opiekę (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2046) 

  

5.  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

jego rodzicem 

  

6.  Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub 

finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

  

 

............................. ............................... ................................................... 

  Miejscowość Data Podpis składającego wniosek  

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych danych.  

 

  ................................................... 

  Podpis składającego wniosek  

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Handlowej 9 w Kaliszu, będące placówką publiczną. Kontakt  

z naszym Inspektorem ochrony danych jest pod numerem telefonu 62 7532247 lub email: ckziu@ckziu.kalisz.pl. 

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Kaliszu prowadzonego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  

Twoje dane mogą być również wykorzystane do wypełnienia innych zadań ustawowych oraz do kontaktu z Tobą 

odnośnie procesu rekrutacji, a odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania podanych danych 

osobowych wynika z przepisów prawa tj. do czasu ukończenia nauki w szkole lub do 1 roku w przypadku gdy 

kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego gwarantuje Ci wszystkie przysługujące prawa takie jak: 

dostępu, przenoszenia, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania danych, sprzeciwu, wycofania zgody 

oraz niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Masz również prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje kontaktowe znajdziesz na naszej stronie ckziu.kalisz.pl a szczegółowe informacje o zasadach 

przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Ochrona danych osobowych. 

.................................................. 
podpis składającego wniosek  

 



Załącznik Nr 2 

do Procedury postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego na pierwszy semestr 
 do  VI Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych  

w Kaliszu na rok szkolny 2020/2021 

 

 

…………………………………    …………………………………… 
imię i nazwisko kandydata pełnoletniego                      miejscowość, data  

 

………………………………………… 

adres zamieszkania kandydata pełnoletniego 

 

………………………………………… 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wielodzietności rodziny kandydata 

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………. 

imię i nazwisko  

oświadczam, iż jestem członkiem rodziny wielodzietnej (zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148z późn. zm.) – wielodzietność 

rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci). 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

………………………………………….  
podpis kandydata pełnoletniego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

do Procedury postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego na pierwszy semestr 

 do  VI Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych  

w Kaliszu na rok szkolny 2020/2021 
 

 

…………………………………    …………………………………… 
imię i nazwisko kandydata pełnoletniego     miejscowość, data  

 

………………………………………… 

adres zamieszkania kandydata pełnoletniego 

 

………………………………………… 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………. 

imię i nazwisko  

oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem (zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) – samotne wychowywanie dziecka oznacza 

wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w 

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba 

taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.)  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

………………………………………….  
podpis kandydata pełnoletniego 

 

 


