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REGULAMIN    POSTĘPOWANIA   REKRUTACYJNEGO 

W  ROKU  SZKOLNYM   2018/2019: 

 

 

1. Szkoła Policealna Spectrum we Włocławku – dla młodzieży/Dorosłych 

2. Liceum Ogólnokształcące Spectrum dla Dorosłych we Włocławku 
 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do Szkoły 

Policealnej Spectrum we Włocławku i Liceum Ogólnokształcącego Spectrum dla Dorosłych we Włocławku. 

2. Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa 

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku (Dz.U.Nr 26 poz.232), 

Rozporządzenie z dnia 20 lutego 2009 roku (Dz.U.Nr 31 poz.208) zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów 

szkół do innych. 

Rozporządzenie MEN  z dnia 29 grudnia 209 roku w sprawie w sprawie przypadków, w których do publicznej 

lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat 
Rozporządzenie MEN  z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub 

niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat 

 

 

I. ZASADY PRZYJMOWANIA do Szkoły Policealnej Spectrum: 
 

1. O przyjęcie na semestr pierwszy do Szkoły Policealnej Spectrum mogą ubiegać się absolwenci posiadający 

wykształcenie średnie-(matura nie jest wymagana). 

 

2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci w wieku od 18 lat, a także kończący 18 lat w danym roku 

kalendarzowym, w którym przyjmowani są do szkoły. 

 

 

II. ZASADY  PRZYJMOWANIA do Liceum Ogólnokształcącego Spectrum dla Dorosłych                                                 

1. O przyjęcie do  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  mogą ubiegać się kandydaci którzy ukończyli 

gimnazjum lub ośmioklasową szkołę  podstawową.                                                                                                                                                                          

a) o przyjęciu na semestr pierwszy decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.                                                                                                                          

b) Dyrektor szkoły może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej w sytuacji, gdy liczba kandydatów jest mniejsza 

lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.                                                                                                                       

c) rozmowa kwalifikacyjna dotyczy wiadomości i umiejętności ogólnokształcących nauczania humanistycznego 

i matematyczno-przyrodniczego. W uzasadnionych przypadkach zaakceptowanych przez rade pedagogiczną 

rozmowę kwalifikacyjną  można zastąpić testem matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczny.                                                                                       

III. ZASADY   REKRUTACJI 

 

1.O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy  decyduje:                                                                              

a) komplet złożonych dokumentów                                                                                                                                           

b) w przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza limit przewidzianych miejsc o przyjęciu na semestr I 

decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.                                                                                           

c) kandydaci zgłaszają się na rozmowę kwalifikacyjną z dowodem tożsamości.                                                                      

d) nie ma egzaminów  wstępnych i  ograniczenia  wiekowego. 

e) Kandydat może otrzymać następującą liczbę punków:  

       1) z rozmowy kwalifikacyjnej do 15 punktów, 

        2) z  przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły za ocenę : 
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 celujący               4 punkty 

 bardzo dobry       3 punkty 

 dobry                   2 punkty 

 dostateczny          1 punkt 

 dopuszczający     0 punktu, 

2. W wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaje utworzona lista słuchaczy przyjętych do Szkół Spectrum: 

Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Włocławku 

3. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor  szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę -

[powoływana nowa na każdy rok szkolny]                                                                                                                                              

- Komisja ta przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami lub przygotowuje testy sprawdzające wiedzę 

humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą oraz testy predyspozycji do zawodu. 

- W celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych komisja przygotowuje zestaw pytań dla kandydatów.  

- Za przygotowanie testów sprawdzających wiedzę humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą. oraz testów 

sprawdzających przydatność do zawodu lub zestawu pytań na rozmowy kwalifikacyjne odpowiedzialny jest 

przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołany przez dyrektora szkoły. 

4. Lista przyjętych do szkoły zostaje ogłoszona po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w semestrze 

jesiennym w dniu 1 września 2018r  i  w semestrze wiosennym 1 lutego 2019r. 

5. Szkoła Policealna Spectrum i Liceum Ogólnokształcące Spectrum dla Dorosłych we Włocławku nie wysyłają  

indywidualnych zawiadomień o przyjęciu kandydata do szkoły. Informacji udziela sekretariat szkoły telefonicznie 

lub drogą elektroniczną . 

 

6. Odwołanie dotyczące ustaleń Komisji rekrutacyjnej należy składać pisemnie do Dyrektora  Szkoły w terminie 

2 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.  

 

7. Na semestr programowo wyższy w  Szkołach Spectrum  przyjmuje się kandydata  na podstawie: 

a. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenia 

semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

b. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych  

w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania; 

- do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego kandydata zmieniającego 

typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym; 

- ucznia/ słuchacza  przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej; 

c. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 

wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

 

8. Dyrektor szkoły  może odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli 

liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

 

9. Egzaminy klasyfikacyjne, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie 

nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń/słuchacz przechodzi. 

 

10. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń /słuchacz przechodzi,  są 

uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

 

11. Jeżeli w klasie lub semestrze, na który uczeń lub słuchacz przechodzi, naucza się, jako przedmiotu 

obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń (słuchacz) 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego 

oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń (słuchacz) może: 

1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki 

programowe do końca roku szkolnego, albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w 

poprzedniej szkole, albo 

3) uczęszczać do klasy z nauką języka obcego (języków obcych) w innej szkole. 
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12. Dla ucznia(słuchacza), który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako 

przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 

nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy 

dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

innej szkoły. 

 

13. Na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół Spectrum we Włocławku przyjmuje się także osoby, 

które zdały egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących podbudowę semestru 

programowo wyższego. 

 

14. W uzasadnionych przypadkach na semestr programowo wyższy wszystkich typów Szkól Spectrum dla 

Dorosłych, za zgodą dyrektora szkoły, może zostać przyjęty słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu 

eksternistycznego z jednego lub więcej  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wtedy słuchacz zobowiązany jest 

zdać egzaminy klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeprowadzonych na warunkach w terminie 

ustalonym przez dyrektora szkoły. 

 

15. Kandydaci  przyjęci do szkoły otrzymują indeksy. 

 

 

IV. ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNEJ  

1. Do zadań  Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy w szczególności:  

1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 

2. przeprowadzenie  rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli będzie prowadzona, 

3. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów 

przyjętych do szkoły, 

4. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW dla osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły: 
 

1. Podanie na formularzu szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej 

www.spectrum.edu.pl).  

2. Oryginał lub ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej-oryginał do wglądu, 

3. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym 

zawodzie, 

4. Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane),  

5. Kserokopia dowodu osobistego-oryginał do wglądu, 

6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej/poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach  

    w uczeniu się: 

- orzeczenie PPP 

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które będzie podstawą do przystąpienia do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb. 

 

 

VI. TERMINY : 
 

1. Termin składania dokumentów przez kandydatów w roku szkolnym  2018/2019: 

     *w semestrze  jesiennym- 

- do 8 września 2018r. termin dodatkowy  
 

dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli złożyć dokumentów w/w terminie. 

 

      *w semestrze  wiosennym- 

                                             

-  do 10 lutego 2019r. 

 

dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli złożyć dokumentów  w/w terminie. 
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VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Szkoła Policealna Spectrum we Włocławku i Liceum Ogólnokształcące Spectrum dla Dorosłych we Włocławku 

zastrzegają sobie  prawo do odwołania lub zawieszenia kształcenia w trakcie trwania semestru ze skutkiem 

natychmiastowym bez podawania przyczyny. 

 

2. W Szkole Policealnej Spectrum we Włocławku i Liceum Ogólnokształcące Spectrum dla Dorosłych we 

Włocławku nie ma konsekwencji za powtarzanie roku, semestru lub zmianę kierunku kształcenia. 

 

3. Szkoła Policealna Spectrum we Włocławku i Liceum Ogólnokształcące Spectrum dla Dorosłych we Włocławku 

zastrzegają sobie prawo do odwołania naboru lub rozwiązania klasy w trakcie kształcenia w przypadku niskiej  

liczby słuchaczy/kandydatów oraz z przyczyn ekonomicznych związanych z wysokością udzielonej dotacji przez 

Organ dotujący.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


