
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 04/02/2023 

                       Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej  

                      Zespołu  Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 

                                                                      na rok szkolny 2023/2024 

 

 

 

 

§1 

Podstawa prawna 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572     

z późniejszymi zmianami), 

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.-  przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082 ze zm.), 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania 

na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i 

szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U.2015.1942), 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1737), 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), 

 

6. Zarządzenie Nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych 

branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim. 

 

7. Statut Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 

 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie (zwany dalej „Dyrektorem szkoły”) powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną (zwana dalej „Komisją”) w celu przeprowadzenia naboru do klas 

pierwszych – Liceum Ogólnokształcącego nr X, Technikum nr 12 oraz Szkoły Branżowej I stopnia nr 11 

 



1. Skład Komisji: 

 przewodniczący, 

 nauczyciele, 

 pracownik sekretariatu szkoły. 

 

2. Zadania Komisji: 

 przyjmowanie wniosków od kandydatów do wybranych typów szkół, 

 przyjmowanie oryginałów wymaganych dokumentów oraz weryfikowanie danych wprowadzonych przez 

nich do komputerowej bazy, 

 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego nr X, Technikum nr 

12 oraz Szkoły Branżowej I stopnia nr 11w wyniku postępowania rekrutacyjnego, 

 ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego nr X, Technikum nr 12 oraz 

Szkoły Branżowej I stopnia nr 11po pierwszym naborze i listy oddziałów, w których pozostały jeszcze wolne 

miejsca, 

 przeprowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku wolnych miejsc po postępowaniu 

rekrutacyjnym, 

 

 

§3 

     Zasady przyznawania punktów 

1. W procesie rekrutacji do klasy pierwszej uwzględnia się łącznie następujące kryteria: 

1)  wyniki egzaminu (maksymalnie 100 pkt.); 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

3)  świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (maksymalnie 100 pkt.): 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ogólnopolskim, międzynarodowym 

b) osiągnięcia z zakresu aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu 

3 Kandydat  ubiegający  się  o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  szkoły  ponadpodstawowej  może 

otrzymać w  postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym : 

 

1) Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej: 

 

a) Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35; 

b) Wynik przedstawiony w procentach z: języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.  
Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych. 

 



              2) Punkty za  oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły z języka        

polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 

dyrektora szkoły:  za oceny wyrażone w stopniu: 

  a) celujący – przyznaje się po 18 punktów; 
  b) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów; 

  c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

  d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  
 

3)Za świadectwo  ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem  przyznaje się – 7 punktów. 

 
               4) Za konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Kuratorium Oświaty: 

 
a) za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 
b) za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
c) za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów. 

 
   5)Za konkursy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu 

ogólnopolskim: 
 

a) za uzyskanie tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

b) za uzyskanie tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty, 

c) za uzyskanie tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty. 

 

6) Za konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratorium Oświaty: 

 

a) za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b) za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –             
7 punktów, 

c) za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –              

5 punktów, 
d) za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e) za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

f) za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 
 

7)  Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych 

lub sportowych organizowanych przez KO lub inne podmioty działające na terenie szkoły 
          

a) na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty, 
b) na szczeblu krajowym – 3 punkty, 

c) na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty, 

d) na szczeblu powiatowym - 1 punkt. 

 
8) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. III, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów. 

 
9) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 
 
10) Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do 



sprawdzianu ósmoklasisty: 

 

                -  z   języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

 
 -  wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty. 

 
4 Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu zewnętrznego, liczbę punktów oblicza 

się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły zgodnie z § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r. 

 

5 Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są 

do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu 

stwierdzającego ukończenie szkoły lub klas oraz sumy lat nauki szkolnej. Wymienieni kandydaci nie biorą 
udziału w rekrutacji elektronicznej.  

 

6 Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki, 

mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

7 Brak progu punktowego decydującego o przyjęciu do Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów 

szkoły podstawowej. 
 

8 W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

 

a) wyniki egzaminu zewnętrznego,  

b) świadectwo ukończenia szkoły,  

c) szczególnie osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.  

 

9 W przypadku równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania przyjmuje się: 

 

 a) kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze   

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w 
tym publicznej poradni specjalistycznej,  

b) kandydatów o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny 

program lub tok nauki,  

c) sieroty, wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§4 

Oferta edukacyjna szkoły 

 

         W roku szkolnym 20223/2024 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego  w Rzeszowie planuje utworzenie klas 

pierwszych w X Liceum Ogólnokształcącym, Technikum nr 12 oraz Szkole Branżowej I stopnia nr 11: 

 

        X Liceum Ogólnokształcące 

 

 

Klasa 

 

Profil  

 

Przedmioty dodatkowe 

 

Przedmioty 

nauczane  

w zakresie 

rozszerzonym 

 

Przedmioty 

punktowane 

 

1 

LOw 

 

Klasa wojskowa –  

Oddziały 

Przygotowania 

Wojskowego: 

 

Edukacja wojskowa  

w teorii  

i praktyce 

 

geografia,  

język angielski,  

historia 

 

język polski 

matematyka 

język obcy nowożytny 

wychowanie fizyczne 

 

 

1 

LOs 

 

Klasa 

ogólnokształcąca        

z elementami wizażu            

i stylizacji 

 

  

Podstawy wizażu,   

wizaż w praktyce, 

kreowanie wizerunku 

 

język polski,  

język angielski,  

biologia 

      

 

 

 

język polski 

matematyka 

język obcy nowożytny 

biologia 

 

 

   

Technikum Nr 12 

 

 

Klasa  

 

Zawód  

 

Przedmioty dodatkowe 
 

Przedmioty 

nauczane w 

zakresie 

rozszerzonym 

 

 

 Przedmioty 

punktowane 

 

1 TG 

 

Technik geodeta 

 

systemy informacji 

przestrzennej 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka 

 
 

 

 
 

 

język polski 

matematyka 

język obcy nowożytny 

technika / wychowanie 

fizyczne 

 

 

1 TR 

 

Technik architektury 

krajobrazu z elementami 

projektowania wnętrz 

 

architektura wnętrz 

 

1 TK 

 

Technik transportu 

kolejowego 

 

utrzymanie i naprawa 

pojazdów kolejowych 

 

 

1 TB 

 

Technik budownictwa  

 

wycena nieruchomości 

 



 

1 TS 

 

Technik inżynierii 

sanitarnej 

 

odnawialne źródła 

energii 

 

 

1 TA 

 

Technik automatyk 

sterowania ruchem 

kolejowym 

 

 

pojazdy kolejowe 

 

1 Bw 

 

Technik robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

 

projektowanie z pasją 

 

 

    Szkoła Branżowa I stopnia Nr 11 

 

Klasa Zawód  

Przedmioty 

nauczane          

 zakresie 

rozszerzonym 

          

 Przedmioty   

punktowane 

 

1 w 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie 

 z elementami projektowania 

 

 

 

 

 

 

 

Nie są 

realizowane 

przedmioty 

rozszerzone 

 

 

 

 

 

 

język polski 

matematyka 

język obcy nowożytny 

technika/wychowanie     

fizyczne 

 

 

 

1 s 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych z elementami 

energetyki odnawialnej 

 

 

1 op 

 

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i 

drogowych 

 

 

1 mt 

 

Murarz-tynkarz 

 

 

1 bz 

 

Betoniarz-zbrojarz 

 

 

1 d 

 

Dekarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§5 
 

Wymagane dokumenty 

      

      Dokumenty (mogą być składane w sekretariacie szkoły lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej) : 

 

1. Kandydaci z województwa  podkarpackiego (nie objęci systemem komputerowym rekrutacji) ubiegający się 

o  przyjęcie do szkoły przynoszą w dniach od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 

wniosek - kwestionariusz osobowy wydrukowany i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.  

 

2. Kandydaci ubiegający się o  przyjęcie do Oddziałów Przygotowania Wojskowego w X Liceum 

Ogólnokształcącym  przynoszą w dniach od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00 wniosek 

- kwestionariusz osobowy wydrukowany i  podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych.  

 

3. Kandydaci mieszkający na terenie Rzeszowa i okolicznych miejscowości (objęci systemem komputerowym 

rekrutacji)  przynoszą do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego wniosek - kwestionariusz osobowy 

wydrukowany i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych. 

4. W dniach od 23 czerwca 2023 r. do 10  lipca 2023 r. do godziny 15.00   kandydaci uzupełniają  wniosek      
o  przyjęcie dostarczając następujące  dokumenty:  

- świadectwo ukończenia szkoły – oryginał, będący równocześnie potwierdzeniem woli nauki, 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego – oryginał, będący równocześnie potwierdzeniem 
woli nauki, 

-  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów organizowanych przez 
Kuratora Oświaty (w przypadku posiadania przez kandydata),  

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz 
laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w 
całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (w przypadku 
posiadania przez kandydata), 

5. W dniach od 17 lipca 2023 r. do 21  lipca 2023 r. do godziny 15.00   przyjęci do szkoły  uzupełniają  
następujące  dokumenty:  

− dwie fotografie podpisane na odwrocie, 

− kserokopia aktu urodzenia,  

− karta zdrowia,  

− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie 
dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia (druk 
skierowania należy pobrać ze szkoły),  

− Orzeczenie lekarskie dokument do pobrania ze strony szkoły  w przypadku kandydatów do Oddziałów 
Przygotowania Wojskowego 

− w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie 
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

− deklarację uczestnictwa w przedmiotach: religia/etyka,  

− deklarację rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie w przypadku, gdy rodzice lub prawni 
opiekunowie nie wyrażają zgody na uczestnictwo swojego dziecka w tych zajęciach,  

− prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie 



o samotnym wychowywaniu dziecka (w przypadku zaistniałej sytuacji), 

− dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku zaistniałej sytuacji),  

 

§6 

Harmonogram rekrutacji 

      Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 

Lp. Rodzaj czynności Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

1. 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami  

 

od  

15.05.2023 r. 
do 

16.06.2023 r. 

do godz. 1500 

 

od 

25.07.2023 r. 
do 

28.07.2023 r. 

do godz. 1500 

 

2. 

 

Złożenie wniosku wraz  z dokumentami o przyjęcie 
do oddziału przygotowania wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej 

 

od  
15.05.2023 r. 

do 

31.05.2023 r. 
do godz. 1500 

 

 

 

od 
25.07.2023 r. 

do 

26.07.2023 r. 
do godz. 1500  

 

3.  

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do 

oddziału przygotowania wojskowego w szkole 
ponadpodstawowej 

 

 

od  

01.06.2023 r. 
do 

16.06.2023 r. 

 

II Termin  
do  

04.07.2023 r. 

 
 

 

od  

27.07.2023 r. 
do 

28.07.2023 r. 

 

4. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

 

I Termin do  

20.06.2023 r. 
II Termin do 

04.07.2023 r. 

 

 

do 31.07.2023 r. 

 

5. 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty  

 

 

od  

23.06.2023 r. 
do  

10.07.2023 r. 

do godz. 1500 

 

 

------------------- 



 
6. 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków poświadczanych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych  
z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w 

art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe 

 

 
do  

10.07.2023 r. 

 
 

 

 
do 

28.07.2023 r. 

   

7. 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

potwierdzonych przez wójta (burmistrza, 
prezydenta) okoliczności wskazanych  

w oświadczeniach 

 

do 

15.07.2023 r. 

 
 

 

do 

02.08.2023 r. 

 

8. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

 

do 
17.07.2023 r. 

do godz. 1200 

 

 

 

do 
03.08.2023 r. 

do godz. 1200 

 

9. 

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowań na badania lekarskie, o 
których mowa w art.134 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy – 

Prawo oświatowe 

 

od  

15.05.2023 r. 
do 

18.07.2023 r.  

 

od  

25.07.2023 r. 
do 

04.08.2023 r. 

 

 

10. 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,  

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe: zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami4) lub orzeczenia psychologicznego o 

braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem5). 

 

 

od  

17.07.2023 r. 

do 
21.07.2023 r. 

do godz. 1500 

 
 

 

 

od  

03.08.2023 r. 

do 
10.08.2023 r. 

do godz. 1500 

 

11.  

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych 

 

24.07.2023 r. 

do godz. 1200 

 

 

11.08.2023 r, 

do godz. 1200 



 
12. 

 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole 

 
do  

24.07.2023 r. 

do godz. 1400 

 

 
do 

11.08.2023 r. 

do godz. 1400 

 

 

13. 

 

Opublikowanie przez Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w 
szkołach ponadpodstawowych w województwie 

 

do 

25.07.2023 r. 
do godz. 1500 

 

do 

11.08.2023 r. 
do godz. 1500 

 

 

14. 

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 
sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 

 

do 
27.07.2023 r. 

 

do 
14.08.2023 r. 

 

15.  

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

 

 

 

 

 

do 3 dni od dnia wystąpienia  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

 
16. 

 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 

 
17. 

 

 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 

 

 

§7 

Procedura odwoławcza 

1. W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

2. W terminie do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem komisja sporządza uzasadnienie, które zawiera: 

przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która upoważnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, 

którą kandydat uzyskał. 

3. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia można wnieść odwołanie do dyrektora od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

4. W terminie do 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 



§8 

       Uwagi końcowe 

 

1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego. 

3. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna, którą zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

5. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do 

szkoły. 

6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone  w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole  przez okres roku. 

7. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Kształcenia ustawicznego  w Rzeszowie na rok szkolny 
2023/2024 wchodzi w życie w dniu  24 lutego 2023 r. 

 

 

Robert Barłowski 

Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 
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