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Informacja dla Kandydatów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum  

w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie 

na rok szkolny 2022/2023 

Przedstawiamy terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów 

 oraz wykaz niezbędnych dokumentów w procesie rekrutacji 

 

Lp. Rodzaj czynności  

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

do końca lutego  do końca lutego  

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów 

międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe* 
 

od 16.05.2022 r. do 

24.06.2022 r. do 15.00 

od 02.08.2022 r. do 

5.08.2022 r. 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły 

ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół 

 

od 24.06.2022 r. do 

14.07.2022 r.  

do godz. 1500 

 

4. 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 rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

 

 

do 14.07.2022 r. 

 

 

do 05.08.2022 r. 
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5. 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 wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności 

wskazanych w oświadczeniach. 

do 21.07.2022 r. do 16.08.2022 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych** 

22.07.2022 r. 16.08.2022 r. 

7. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie 

lekarskie  

od 16.05.2022 r. do 

27.07.2022 r. 

od 02.08.2022 r. do 

16.08.2022 r. 

8. 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 

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*** 

od 22.07.2022 r. do 

28.07.2022 r. do 15.00 

od 17.08.2022 r. do 

19.08.2022 r.  

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

29.07.2022 r. do 14.00 22.08.2022 r. 

10. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 05.08.2022 r.  do 26.08.2022 r. 

11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia **** do 3 dni od dnia wystąpienia  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
 

12. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej **** 

do 3 dni od dnia wystąpienia  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
 

13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
**** 

do 3 dni od dnia wystąpienia  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
 



 

3 
 

* § 11a. 1. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. czynności organów jednostek systemu oświaty określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być 

podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą 

innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty - także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być 

utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w 

szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów  (Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)) 

 

** W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki 

postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych 

tych jednostek (§ 11b. 1 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. Z 2020 r. poz. 493 ze zm.))  

 

***  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17.02.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 421)  określa następujące zmiany: 

w § 11bab dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu: 

„ 4. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 

pkt 2–2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w terminie określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się 

 w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych określonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w ust. 4, składa się dyrektorowi szkoły,  

do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. 

6. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 5, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne  

z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.” 

**** Przepisy §11bab ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 wskazują w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych 

szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas 

 I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych termin, o którym mowa odpowiednio w: 

 art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni; 

 art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni. 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2022&qplikid=4186#P4186A47
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2022&qplikid=1140#P1140A4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobzg4ydm
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Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji : 

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał) 

 Zaświadczenie z egzaminu szkoły podstawowej (oryginał) 

 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie) 

 Orzeczenie lekarskie dot. kształcenia i nauki zawodu (dla technikum badania specjalistyczne – zaświadczenie lekarskie zawierające 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich 

przez służby medycyny pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne oraz w technikum weterynarii - orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii)  

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/ opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada) 

 Karta zdrowia (przekazanie dokumentacji reguluje ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – dokumentacja powinna być przekazana 

bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej po rozpoczęciu nauki)  

PLIKI DO POBRANIA (SZKOŁA) 

Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół T-W w Trzcianie k.Rzeszowa (wersja PDF lub MS WORD) 

 

 
Klauzula RODO (wersja PDF)  

 

Kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o zamieszkanie w internacie szkolnym dodatkowo składają dokumenty:  

PLIKI DO POBRANIA (INTERNAT) 
Wniosek o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2022/2023 (wersja PDF) 

 

 
Załączniki nr 1 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wersja PDF) 

 

https://www.zstw.pl/2022_2023/rodo.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/wniosek_internat.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/wniosek_internat.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_1.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_1.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/wniosek.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/wniosek.doc
https://www.zstw.pl/2022_2023/rodo.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/wniosek_internat.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_1.pdf
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (wersja PDF) 

 

 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata pełnoletniego (wersja PDF)  

 

 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie kandydata pełnoletniego o niepełnej rodzinie (wersja PDF)  

 

 

 

Kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o zamieszkanie w internacie szkolnym powinni zapoznać się z dokumentami:  

 

Regulamin rekrutacji do internatu na rok szkolny 2022/2023 (wersja PDF)  

 

 

Regulamin internatu (wersja PDF) 

 

 
 

 

Dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne uwzględniane w trakcie postępowania rekrutacyjnego  

na rok szkolny 2022/2023 : 

 

 w technikum – chemia, biologia 

 w liceum ogólnokształcącym – chemia, geografia 

 w szkole branżowej I – go stopnia – matematyka, geografia 

https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_2.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_2.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_3.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_3.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_4.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/regulamin_rekrutacji.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/regulamin_internat.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_2.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_3.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/zalacznik_4.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/regulamin_rekrutacji.pdf
https://www.zstw.pl/2022_2023/regulamin_internat.pdf

