Załącznik do Zarządzenia nr 07/03/2020
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego
w Rzeszowie na rok szkolny 2020/21
Podstawa prawna:
− Art.20 ust 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997 r
− Art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisami wprowadzającymi –
Prawo oświatowe/Dz.U.z 2017 r.poz.60 ze zmianami/
− § 14 ust. 3 Rozporządzenia 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),
−

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów
Zarządzenia Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia

−
ustalam
zasady obowiązujące podczas rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół
Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie na rok szkolny 2020/21

1. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
1.1. Dyrektor szkoły, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu kandydatów do klas
pierwszych (na semestr pierwszy), powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza
przewodniczącego i określa zadania członków.
1.2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna podaje kandydatom do wiadomości informacje o warunkach i
kryteriach przyjęć, przyjmuje dokumenty kandydatów i prowadzi postępowanie kwalifikacyjne, dyrektor szkoły
przyjmuje kandydatów do różnych typów szkół w terminach określonych w ww. piśmie Podkarpackiego
Kuratora Oświaty.
1.3. W przypadku nie dokonania pełnego naboru w pierwszym terminie czerwcowym dyrektor szkoły ustala termin
dodatkowej rekrutacji do 31 sierpnia 2020 r.
2. Ogólne kryteria przyjęć do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.
− Liceum Ogólnokształcące nr 10
− Technikum nr 12
− Branżowa szkoła I stopnia nr 11
2.1. O przyjęciu kandydatów do poszczególnych typów szkół decydują kryteria zawarte w statucie Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego, określone w ww. rozporządzeniu MEN oraz wytycznych Podkarpackiego Kuratora
Oświaty.
a) Kryteria uwzględniają:
- liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkoły
podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
- oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,
- inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
2.2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w
postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym :
Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej:
a) Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,3;
b) Wynik przedstawiony w procentach z: języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,2.
Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
przyznaje się za oceny wyrażone w stopniu:
- celującym
18 punktów,
- bardzo dobrym
17 punktów,
- dobrym
14 punktów,
- dostatecznym
8 punktów,
- dopuszczającym
2 punkty

Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 3 punkty.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie
oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej –5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej –2 punkty;
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt III–VI, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym - 1 punkt.
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.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
2.3 a. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw
ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki,
języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu
ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za
uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – 30 punktów,
b) bardzo dobrym – 25 punktów,
c) dobrym – 20 punktów,
d) dostatecznym – 10 punktów,
e) dopuszczającym – 5 punktów;
2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu
ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
2.3. b. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem
ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w
ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego
przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
2.3.c. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw
ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego
nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3
pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których
przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka
obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w
art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
3. Szczegółowe zasady przyjęć do szkół w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego:
3.1. Postanawia się przyjmować młodzież do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego
bez limitu punktowego. Przy równej ilości punktów o przyjęciu decyduje suma punktów za przedmioty oraz
osiągnięcia sportowe.
3.2. Wykaz przedmiotów, z których będą przeliczane punkty w procesie rekrutacji:
Liceum ogólnokształcące nr 10
1. język polski
2. matematyka
3. geografia
4. język obcy
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 11
1. język polski
2. matematyka
3. biologia
4. język obcy
Technikum Nr 12
1. język polski
2. matematyka
3. geografia
4. język obcy
Przedmioty rozszerzone :
Technikum nr 12
- technik geodeta, technik budownictwa, technik inżynierii sanitarnych, technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym, technik transportu kolejowego - geografia, matematyka
- technik architektury krajobrazu- biologia, matematyka
Liceum Ogólnokształcące nr 10 – geografia, język angielski

4. Składanie dokumentów
dla uczniów szkół podstawowych do:
− Liceum Ogólnokształcące nr 10
− Technikum nr 12
− Branżowa szkoła I stopnia nr 11
Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 stycznia 2020 r. dla młodzieży:

Lp.
1
1

2
3
4

5

6

7
8
9

Rodzaj czynności

Termin
Termin
w postępowaniu w
postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

2
3
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora do końca lutego
szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z których oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie
wniosku
o
przyjęcie
do
szkoły od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020r.
ponadpodstawowej wraz z dokumentami

do godz. 15.00
Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły od 22 czerwca 2020r.
ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół
do 23 czerwca 2020 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
od 26 czerwca 2020 r.
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o
do 30 czerwca 2020 r.
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do godz. 15.00
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
czynności
rekrutacyjnej
związanych z ustaleniem tych okoliczności.
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 ustalonych przez prezydenta
okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie
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 − także zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego
orzeczenie
o
braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku

4
do końca lutego

od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

do 24 czerwca 2020 do 29 lipca 2020 r.
r.

do 10 lipca 2020 r.

do 16 sierpnia 2020 r.

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

od 11 maja 2020 r.
do 14 lipca 2020 r.
od 13 lipca 2020 r.
do 20 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

od 22 lipca 2020 r. do
18 sierpnia 2020 r.
od 17 sierpnia 2020 r.
do 21 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

10
11
12
13
14
15

przeciwwskazań
psychologicznych
do
kierowania
pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej
kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa
kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego
przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności
kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy
danej kategorii
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Poinformowanie
przez
dyrektora
szkoły
ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole
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
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej

21 lipca 2020 r.
do godz. 14.00

24 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

21 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

do 28 lipca 2020 r.

do 31 sierpnia 2020 r.

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia odwołania do
dyrektora szkoły

5. Kandydaci woj. podkarpackiego (nie objęci systemem komputerowym rekrutacji) ubiegający się o
przyjęcie do szkoły przynoszą w dniach 11 maja 2020r. do 23 czerwca 2020 r. kwestionariusz osobowy
podpisany przez rodziców.
Kandydaci mieszkający na terenie Rzeszowa i okolicznych miejscowości (objęci systemem komputerowym rekrutacji)
przynoszą do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego kwestionariusz wydrukowany w swojej szkole podstawowej
potwierdzający wybór szkoły kwestionariusz osobowy podpisany przez rodziców.
W dniach 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o
przyjęcie o dokumenty:
− zaświadczenia i dyplomy dla laureatów olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych
przez kuratoria oświaty dla szkół podstawowych.
− świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
− zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej otrzymanego z OKE
− 2 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, adres, data urodzenia)
− kserokopia wyciągu z aktu urodzenia
6. Przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych
6.1. Dyrektor szkoły przyjmuje kandydatów do klas pierwszych wszystkich typów szkół po zakończeniu
postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
6.2. Protokół postępowania kwalifikacyjnego zawiera wykazy kandydatów do poszczególnych typów szkół wraz z
punktami za różne osiągnięcia edukacyjne, jakie uzyskał każdy kandydat, w szczególności:
− punkty za egzamin ośmioklasisty,
− przeliczone na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,
− punkty za osiągnięcia kandydata, wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
− punkty za udział w konkursach (w przypadku laureatów decyzja o przyjęciu, niezależnie od innych
kryteriów),
− sumaryczną liczbę punktów,
− dodatkowe preferencje kandydata.
6.3. Dyrektor szkoły ogłasza listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych oraz informuje kandydatów o
obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole w terminach ustalonych przez Podkarpackiego Kuratora
Oświaty.
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