
 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego 
 

  

1. I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana 

Henryka Dąbrowskiego jest trzyletnią publiczną szkołą ogólnokształcącą.  

2. Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym  dla Dorosłych w Sławnie jest bezpłatna.  

3. Zajęcia dla słuchaczy prowadzone są w systemie: 

1) zaocznym- w piątki i w soboty, zgodnie z harmonogramem zjazdów- 

przeciętnie dwa razy w miesiącu, 

2)  wieczorowym- zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w dni powszednie. 

4.  Nabór na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest do klasy pierwszej i drugiej 

z rozszerzoną nauką matematyki oraz do wyboru: języka angielskiego lub języka 

niemieckiego. 

5. Do I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sławnie przyjmuje się osoby 

pełnoletnie lub spełniające warunek ukończenia 18 lat w danym roku kalendarzowym.  

6. Do I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sławnie  przyjmowani są 

absolwenci: 

1) gimnazjum, 

2) 8-klasowej szkoły podstawowej, 

3) zasadniczej szkoły zawodowej. 

7. Do I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sławnie mogą być przyjęte osoby, 

które przerwały naukę w szkole ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, także 

w systemie wieczorowym lub zaocznym).  

8. Kandydaci, którzy przerwali naukę w szkole ponadgimnazjalnej będą przyjmowani 

do I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sławnie  po przedłożeniu 

dokumentacji potwierdzającej poziom wykształcenia  (świadectwa szkolne, odpis 

arkusza ocen), na podstawie której dyrektor określi możliwość wpisu na odpowiedni 

semestr. 

9.  Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły 

zawodowej, przyjmuje się  na semestr trzeci (nauka trwa dwa lata). 

10. Wymagane dokumenty:  

1) podanie o przyjęcie do szkoły  (do pobrania ze szkolnej strony internetowej lub w 

sekretariacie), 

2) oryginał świadectwa ukończenia danego typu szkoły (gimnazjum, 8-klasowej 

szkoły podstawowej lub  zasadniczej szkoły zawodowej), 

3) aktualne trzy fotografie podpisane na odwrocie. 

4) kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu). 

11. Terminy: 

1) kandydaci składają podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

warunków przyjęcia  do  I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Sławnie w sekretariacie szkoły w terminie od 29.05. 2017 r. do 26.06.2017 r. 

do godz. 15.00. 



2)  ogłoszenie listy przyjętych: 20.07.2017 r.  

3) postępowanie uzupełniające od 21.07.2017 r. do 25.08.2017 r. 

4)  ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego: 28.08.2017 r.  

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie 

                                                              mgr inż. Renata Biernacka 


