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Załącznik nr 2 do Zarządzenia dyrektora z dnia 28 lutego 2023r. 

 

Regulamin Rekrutacji 

na rok szkolny 2023/2024 

w Zespole Szkół  

im. Wincentego Witosa  

w Zarzeczu  
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§ 1. 

1. Rekrutacja absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych w I Technikum, Liceum 

Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w 

Zarzeczu przeprowadzana jest na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.);  

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Naruki z dnia z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 r. poz. 2431); 

3) Rozporządzenia 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. 

2020 poz. 493 z późn. zm.); 

4) Zarządzenia 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; 

5) Zarządzenia Nr 2/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 

2022/2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

w województwie podkarpackim; 

6) Statutu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu 

§ 2. 

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej mają uczniowie szkół podstawowych, 

którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

2. W roku szkolnym 2022/2023 prowadzony jest nabór do następujących klas: 

 

TECHNIKUM PRÓG PUNKTOWY 

Technik informatyk - innowacja grafika i gry komputerowe 

70 

Technik ochrony środowiska – recykling  

Technik rolnik - innowacja pszczelarstwo 

Technik ekonomista - innowacja administracyjno-księgowa 

Technik logistyk – klasa mundurowa 

Technik żywienia i usług gastronomicznych – dietetyka i 

estetyka potraw 

Technik gospodarki odpadami 

Technik hotelarstwa – innowacja zarządzanie sekretariatem 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

Kelner 
brak progu punktowego 

Cukiernik 



3 

 

 

§ 3. 

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

1) Nabór do szkoły na rok szkolny 2023/2024 odbywa się drogą elektroniczną poprzez 

formularz znajdujący się pod adresem: https://zszarzecze.com/formularz-rekrutacji/ lub 

poprzez formularz standardowy dostępny w sekretariacie Zespołu Szkół im. Wincentego 

Witosa w Zarzeczu, ul Księdza Stanisława Gajeckiego 7 (do pobrania też na stronie szkoły 

www.zszarzecze.com  

2) Kandydaci w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji dostarczają następujące 

dokumenty: 

a)  wniosek (dostępny na stronie internetowej szkoły), 

b) dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, adresem 

zamieszkania), 

c) oryginały lub kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej, 

d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie, 

e) w przypadku kandydatów ze schorzeniami opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 w tym poradni specjalistycznej. 

2.Każdy wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych 

kandydata. Wnioski niepodpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych nie będą 

przyjmowane. 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do 

Magazynier – logistyk 

Rolnik 

Piekarz 

Kucharz 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

90 

Klasa policyjna – innowacja bezpieczeństwo publiczne  

z elementami kryminalistyki 

Klasa wojskowa – oddział przygotowania wojskowego 

Klasa psychologiczno-pedagogiczna 

Klasa humanistyczno-prawna 

https://zszarzecze.com/formularz-rekrutacji/
http://www.zszarzecze.com/
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których kandyduje dokonuje się w terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 

15.00.  

4. Szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty dostarczone przez kandydatów 

 i ostatecznie akceptuje kandydata.  

5. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma uzyskana z przeliczenia na punkty:  

1) wyników egzaminu ósmoklasisty;  

2) ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów wymienionych  

 w tabeli; 

 

TECHNIKUM 

KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

Technik informatyk - innowacja grafika i 

gry komputerowe 

j. polski matematyka, informatyka, język 

obcy 

Technik ochrony środowiska – recykling  j. polski, matematyka, geografia, język obcy 

Technik rolnik - innowacja pszczelarstwo j. polski, matematyka, biologia, język obcy 

Technik ekonomista - innowacja 

administracyjno-księgowa 

j. polski, matematyka, język obcy, geografia 

Technik logistyk – klasa mundurowa j. polski, matematyka, geografia, język obcy 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

– dietetyka i estetyka potraw 

j. polski, matematyka, biologia, język obcy,  

Technik gospodarki odpadami j. polski, matematyka, geografia, język obcy 

Technik hotelarstwa – innowacja 

zarządzanie sekretariatem 

j. polski, matematyka, geografia, język obcy 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Klasa policyjna – innowacja bezpieczeństwo 

publiczne z elementami kryminalistyki 

j. polski, matematyka, wiedza  

o społeczeństwie, historia 

Klasa wojskowa – oddział przygotowania 

wojskowego 

j. polski, matematyka, wychowanie fizyczne, 

język obcy 

Klasa psychologiczno-pedagogiczna 
język polski, matematyka, biologia, język 

obcy 

Klasa humanistyczno-prawna 
język polski, matematyka, historia, wiedza o 

społeczeństwie 

 

3) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  

4) szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

 

§ 4. 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może 

otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

1) za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów; 
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2) za oceny z czterech wskazanych przedmiotów oraz za inne osiągnięcia – 100 punktów. 

2. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym odbywa się zgodnie ze wskazanym wyżej Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

i Nauki z dnia z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. 2022 r. poz. 2431) oraz Zarządzeniem Nr 2/2023 Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych w roku szkolnym 2022/20223, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej w województwie podkarpackim. 

3. Minimalna liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, która warunkuje 

przyjęcie do klasy pierwszej Technikum wynosi – 70 pkt do Liceum 90 pkt 

§ 5. 

1. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów według zasad określonych w § 4 

zostają przyjęci do szkoły na podstawie listy preferencji. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do 

szkoły mają kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu nadal są wolne miejsca, na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5. Kryteria, o których mowa w pkt. 4, mają jednakową wartość. 
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§ 6. 

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły i kandydatów 

niezakwalifikowanych zostaną opublikowanie na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 17 lipca 2023 

r. 

 2. Rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 

od dnia od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 są zobowiązani potwierdzić 

wolę podjęcia nauki w naszej szkole dostarczając: 

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły; 

2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego; 

3) 3 fotografie podpisane na odwrocie wraz z datą urodzenia; 

4) inne zaświadczenia w przypadku posiadania. 

3. Listy kandydatów przyjętych do szkoły, kandydatów nieprzyjętych oraz listy wolnych miejsc 

zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń szkoły w dniu 24 lipca 2023 r. do godz. 12.00. 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych termin na: wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia 

odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej wynosi 3 dni. 

5. W przypadku wolnych miejsc, szkoła przeprowadzi rekrutację uzupełniającą do klas I na rok 

szkolny 2023/2024 w terminie do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00. 

§ 7. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady przyjęte w:  

1) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.);  

2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 r. poz. 2431) 

 

 

 

 

 

 

 


