Rekrutacja do klasy pierwszej(na semestr pierwszy)
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
im. Gustawa Morcinka w Raciborzu
1. Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych im. G. Morcinka w Raciborzu odbywa się na
podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można
przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 3),
- Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia
2012r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów
i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych,
szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych
osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie
gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2012 / 2013.

2. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka kształci w trybie
stacjonarnym. Zajęcia odbywają się po południu od poniedziałku do środy. Cykl kształcenia
trwa trzy lata.
3. O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać absolwenci ośmioletniej szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, którzy ukończyli 18 lat lub
ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. Do liceum można także
przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową
lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej
dla młodzieży.

4.

Szczegółowe terminy rekrutacji:
- składanie dokumentów przez kandydatów

od 24 czerwca do 19 sierpnia 2013r.,
- przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych (tylko jeżeli liczba kandydatów
będzie większa niż liczba wolnych miejsc)

od 20 sierpnia do 21 sierpnia 2013 r.,
- ogłoszenie listy przyjętych

22 sierpnia 2013r.

5. Wykaz dokumentów, jakie powinien złożyć kandydat, ubiegając się o przyjecie do
szkoły:
- podanie
- życiorys
- aktualne zdjęcia – 2 szt. (format legitymacyjny),
- świadectwo ukończenia:
ośmioletniej szkoły podstawowej lub
gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub
zasadniczej szkoły zawodowej
- ew. kserokopię aktu małżeństwa (dot.kobiet)
6. Dokumenty przyjmuje i dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły czynny
od poniedziałku do środy w godz. 1100- 1700, w czwartki w godz. 800- 1400,
tel.32 415 44 52 fax. 32 414 03 24, e-mail : lo1@raciborz.com.pl

