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WOSiP.537.1.4.2017
Państwo
Dyrektorzy
publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
publicznych szkół policealnych,
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
województwa wielkopolskiego

Dotyczy: postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 Wielkopolski
Kurator Oświaty uprzejmie przypomina, co następuje.
1. Kompetencje dyrektorów szkół w związku z rekrutacją na rok szkolny 2017/2018
Dyrektor szkoły odpowiada za organizację postępowania rekrutacyjnego, w szczególności:
Lp.
1.

2.

1

Kompetencje dyrektora szkoły
Podaje do publicznej wiadomości szczegółowy termin:
1) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
o którym mowa w art. 20f ust. 5, oraz termin podania
do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej
imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny
wynik tego sprawdzianu,
2) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji
przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g
ust. 1a i art. 20k ust. 1a, oraz termin podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego
sprawdzianu,
3) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa
w art. 20k ust. 5
- biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego
kuratora oświaty zgodnie z ust. 1 pkt 2.
Podaje do publicznej wiadomości odpowiednio informację o:
1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim
językiem nauczania w danej szkole lub oddziale, o których
mowa w art. 7b ust. 1 i 1c, art. 20i ust. 1 i art. 20j ust. 1;
2) sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej
szkole lub danym oddziale, o których mowa w art. 20h ust. 1
i 4;
3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa
w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2
pkt 3, z których oceny wymienione na świadectwie
ukończenia
gimnazjum
będą
brane
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej,
o której mowa w art. 7b ust. 1c, art. 20f ust. 1, art. 20h ust. 4

Podstawa prawna
art. 20wa ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) w związku
z art. 204 ust. 4 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1

art. 20wa ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) w związku
z art. 204 ust. 4 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

3.
4.

5.
6.

i art. 20j ust. 1.
Powołuje
komisję
rekrutacyjną
i
wyznacza
jej
przewodniczącego.
Może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej,
w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego
komisji.
Rozpatruje
odwołanie
od
rozstrzygnięcia
komisji
rekrutacyjnej.
Przeprowadza postępowanie uzupełniające.

art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 2
§ 9 ust. 4 rozporządzenia3 oraz § 9 ust. 5
rozporządzenia4
art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe2
art. 161 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe2

Zwraca się uwagę, aby zasady postępowania rekrutacyjnego obowiązujące w danej szkole
uwzględniały sposób dostarczenia dokumentów uzupełnianych do wniosku o przyjęcie do szkoły
(osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego).
Zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 i art. 187 ust. 4 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1 w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne
2017/2018-2019/2020 stosuje się m.in. przepisy art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem
26 stycznia 2017 r. W myśl przywołanego art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty
przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym
przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. Analogiczne
rozwiązania przyjęto w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe2, w którym ww. terminy określono
w art. 150 ust. 7.
Stosownie do art. 20za ust. 1 ustawy o systemie oświaty i analogicznie art. 156 ust. 1 ustawy
Prawo oświatowe2 wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej
niż trzech wybranych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku
do więcej niż trzech.
2. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 i art. 187 ust. 4 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1 w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne
2017/2018-2019/2020 stosuje się m.in. przepisy art. 20zc ust. 6-9 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., w których określono terminy dla:
1) rodziców kandydatów lub pełnoletnich kandydatów na wystąpienie do komisji
rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata (7 dni od dnia
opublikowania listy przyjętych i listy nieprzyjętych kandydatów),
2) komisji rekrutacyjnej na sporządzenie uzasadnienia (5 dni od dnia wystąpienia rodziców
kandydata lub pełnoletniego kandydata o sporządzenie takiego uzasadnienia),
3) rodziców kandydata lub pełnoletnich kandydatów na odwołanie się do dyrektora szkoły
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
sporządzonego przez komisję rekrutacyjną),
2

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586).
4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).
3

2

4) dyrektora szkoły na rozpatrzenie odwołania (7 dni od dnia otrzymania odwołania).
Analogiczne rozwiązania przyjęto w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe2, w którym
ww. terminy określono w art. 158 ust. 6-9.
3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Regulacje dotyczące zakresu i trybu oraz sposobu dokumentowania badań lekarskich określa
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników
studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).
Na terenie województwa wielkopolskiego badania kandydatów do szkół, którzy w trakcie
praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych
lub niebezpiecznych dla zdrowia organizuje Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy. Zasady
przeprowadzenia ww. badań wraz z wykazem jednostek badających i obowiązującymi wzorami
dokumentów opublikowane są na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny
Pracy (http://www.wcmp.pl/badania-uczniow-i-studentow.html)
4. Stosowanie przepisów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018
Lp.
1.

2.

Typ szkoły
Podstawa prawna
trzyletnie liceum art. 149 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
ogólnokształcące
oświatowe1:
Do
postępowania
rekrutacyjnego
do
publicznego
liceum
ogólnokształcącego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym
mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b
ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h
ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1,
art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15,
w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie
art. 3673.

czteroletnie
technikum

art. 187 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe1:
Do
postępowania
rekrutacyjnego
do
publicznego
liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych na lata szkolne 2017/2018-2019/2020,
o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20g ust. 2 pkt 2
i ust. 3, art. 20k ust. 1 pkt 3, ust. 2-4 i 6, art. 20s pkt 1, art. 20t,
art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu
dotychczasowym oraz przepisy wydane na podstawie art. 3673.
art. 155 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe1:
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata
szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b,
art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5
i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf
ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym,
oraz przepisy wydane na podstawie art. 3673.
3

3.

szkoła
ponadpodstawowa,
której mowa
w art. 18 ust. 1
pkt 2 lit. c ustawy Prawo oświatowe2,
tj. trzyletnia
branżowa szkoła
I stopnia

art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe1:
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły
I stopnia na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1
i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a,
art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust.
6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v
i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu
dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego
do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy wydane na podstawie
art. 3673.

4.

szkoła policealna

5.

szkoła
podstawowa
dla dorosłych

art. 136 ustawy Prawo Oświatowe oraz rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek4
art. 176 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe1 oraz art. 141 ustawy Prawo Oświatowe2 a także
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek4

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska
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