
REGULAMIN  
SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ 
NR 3 IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE 

 

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.   

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.59) zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Kandydatów do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej kwalifikuje szkolna komisja 

rekrutacyjno-kwalifikacyjna, zwana dalej komisją. 

 

§ 2 

W skład komisji wchodzą: 

2.1 wicedyrektor – jako przewodniczący 

2.2 kierownik szkolenia praktycznego 

2.3 nauczyciele ujęci w Szkolnym Planie Nadzoru na dany rok szkolny. 

 

§ 3 

Zadania komisji: 

3.1 opracowuje informator o kierunkach kształcenia 

3.2 rozprowadza informatory w szkołach podstawowych oraz urzędach państwowych 

związanych z oświatą 

3.3 obsługuje elektroniczny system naboru 

3.4 nadzoruje przebieg przyjmowania dokumentacji i informuje Radę Pedagogiczną o 

przebiegu rekrutacji 

3.5 ustala przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły do obliczenia ilości punktów 

3.6 prowadzi dokumentację z przyjęcia kandydatów do szkoły 

3.7 ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do danego typu szkoły. 

 

§ 4 

 

Komisja kwalifikuje kandydatów do szkoły: 

4.1 o przyjęciu kandydata decyduje suma punktów: 

•uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty oraz z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej 

z czterech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego, matematyki, chemii (biologii lub 

geografii) 

•uzyskanych za szczególne osiągnięcia uczniów (olimpiady, konkursy, turnieje, ukończenie 

szkoły artystycznej aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska) 

•ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 

 

4.2 Do branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są uczniowie na podstawie 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bez ograniczenia punktowego. 

 

4.3 Podstawą zakwalifikowania pracowników młodocianych skierowanych przez zakład 

pracy na dokształcanie do branżowej szkoły I stopnia jest świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej, umowa o pracę z zakładem pracy spełniającym wymagania dotyczące 

przygotowania zawodowego młodocianych. 



4.4 Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-

kwalifikacyjnej 

 

4.5 O kolejności miejsca na liście przyjętych decyduje liczba uzyskanych punktów z 

uwzględnieniem preferencji określonych stosownymi przepisami. 

 

4.6 W przypadku większej liczby kandydatów na daną specjalność niż przyznana ilość miejsc 

– uczniom, którzy zajęli dalsze lokaty ze względu na mniejszą sumę uzyskanych punktów – 

komisja może zaproponować przyjęcie do klasy o innej specjalności gdzie liczba przyjętych 

kandydatów nie przekracza limitu przyznanych miejsc. 

 

4.7 O kolejności kandydatów na listach przyjęć oprócz punktów za wyniki w nauce decyduje 

ocena z zachowania.  

 

4.8 Decyzję o przyjęciu do szkoły ucznia, który na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej ma naganną lub nieodpowiednią ocenę z zachowania podejmuje dyrektor 

szkoły. 

 

a) O decyzji komisji i dyrektora zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie w siedzibie 

szkoły list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. 

 

b) Kandydat przyjęty do szkoły zobowiązany jest potwierdzić wolę podjęcia nauki na danym 

kierunku poprzez złożenie kompletu wymaganych dokumentów wraz z oryginałem 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

 

c) Odwołania od decyzji komisji w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły mogą być zgłoszone 

przez ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów na piśmie dyrektorowi szkoły w 

terminie 7 dni od daty powiadomienia kandydata. 

 

d) Dyrektor po zapoznaniu się z tokiem postępowania kwalifikacyjnego komisji podejmuje 

decyzję w ciągu trzech dni od daty złożenia odwołania. 

e) o decyzji dyrektora szkoły składający odwołanie zostanie powiadomiony w formie 

pisemnej lub uzyska informacje w sekretariacie szkoły. 

 

f) Od decyzji komisji w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły nie przysługuje odwołanie do 

organu prowadzącego szkołę. 

 

g) Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów 

zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych, informacja o uzyskanych przez nich punktach i 

inne dokumenty przechowywane są w szkole nie krócej niż jeden rok. 

 

§ 5 

Terminy rekrutacji ustalane są corocznie przez Kuratora Oświaty i zamieszczane na stronie 

KO i szkoły. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe: 

 



6.1 kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może 

otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 pkt, w tym: 

a)za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 100 

pkt 

b) za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów 72 pkt: 

- celujący 18 punktów;  
- bardzo dobry 17 punktów;  
- dobry 14 punktów;  
- dostateczny 8 punktów;  
- dopuszczający 2 punkty. 

c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne 

do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej 

szkoły I stopnia z wyróżnieniem, 7 punktów. 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów,                                     

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-przyznaje się 7 punktów,   

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.  

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim 

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, \ 

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty. 

f) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, - 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.  

g) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,             

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,          



- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - tytułu finalisty konkursu z 

przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 7 punktów,                                               

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,                                                  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.  

h) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

- międzynarodowym – przyznaje się 4 

punkty,                                                                               

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,                                                                                            

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,                                                                                     

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

i) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych 

zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

§ 

7.                                                                                                                                                    

                  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu, – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.  

 

§ 8.  

1. 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:  

 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

-   celującym – przyznaje się po 30 punktów,  

-   bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

-   dobrym – przyznaje się po 20 punktów,  

-   dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,  

-   dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;  

 

b) 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:  

-  celującym – przyznaje się po 20 punktów,  



-  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

-  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

-  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

-  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

 

2. 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.  

 

3. 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.  

 

§ 9 

Regulamin przedstawia się do wglądu dla rodziców i uczniów w sekretariacie szkoły. 

 

 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2020 roku. 

 


