
Procedury kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych    

w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie 

Małopolskim w roku szkolnym 2020/2021 

Regulamin opracowano na podstawie: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

Art.; 149, 150, 154, 155, 158, 161, 165, 187, 

 Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 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 2020/2021 w województwie podkarpackim. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 

 Statutu Zespołu Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie 

Małopolskim  

 Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

1. W Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim tworzy się Szkolną 

Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora szkoły w terminie 

do 28 lutego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który odbywa się nabór. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne szkoły 

wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły w tym:  

o Przewodniczący, 

o Inni nauczyciele w ilości zależnej od potrzeb postępowania rekrutacyjnego. 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego. 

4. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:  

o sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku, których 

zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy - Prawo 

oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym; 

o sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 

ust. 7 ustawy Prawo oświatowe; 

o sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów 

wynikach sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej 

lub badań uzdolnień kierunkowych (jeśli jest taka potrzeba), 

o sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym 

kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub 

postępowania uzupełniającego; 



o sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych              

i kandydatów nieprzyjętych, 

o sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego 

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się 

z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy                     

i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji. 

6. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

7. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział 

co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania 

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają:  

o datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, 

o imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na 

posiedzeniu, 

o informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję 

rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego, 

o liczbę uczniów przyjętych do:  

 Technikum z podziałem na liczbę uczniów w poszczególnych 

zawodach, 

 Branżowej Szkoły I Stopnia z podziałem na: liczbę uczniów                

w poszczególnych zawodach, 

o podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej. 

10. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, załącza 

się listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych sporządzone przez 

komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego.  

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie 

określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty - terminy rekrutacji. 

2. Wymaganą dokumentację stanowią:  

o Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pięcioletniego Technikum: 

 podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk  

z systemu elektronicznej rekrutacji), 

 świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu 

finalisty konkursu wojewódzkiego, 

 karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub 

opiekuna prawnego do higienistki szkolnej), 

 trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, 

adres zamieszkania), 

 zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych 

na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim, 



 opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, 

wychowania i edukacji ucznia, 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

 oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów 

w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę, 

 oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji                     

z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia            

w rodzinie, 

 oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na 

wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych              

z promocją Szkoły, 

o Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkole I Stopnia: 

 podanie o przyjęcie do szkoły z wpisanym numerem PESEL, (wydruk  

z systemu elektronicznej rekrutacji), 

 świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 karta zdrowia ucznia (przekazywana jest bezpośrednio przez ucznia lub 

opiekuna prawnego do higienistki szkolnej), 

 zaświadczenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu 

finalisty konkursu wojewódzkiego, 

 trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, 

adres zamieszkania), 

 zaświadczenie (dyplom) o osiągnięciach sportowych lub artystycznych 

na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim, 

 opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej, wydana w sprawie dotyczącej zdrowia, 

wychowania i edukacji ucznia, 

  oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rezygnacji                   

z możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania do życia    

w rodzinie, 

  oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwie uczniów 

w lekcjach religii/etyki organizowanych przez szkołę, 

 oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na 

wykorzystanie wizerunku w zakresie realizacji działań związanych       

z promocją Szkoły, 

  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,  

 


