
Zarządzenie nr J.9. ... /2023 r. 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia ..... ~L ...... stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania 

uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do 

publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół li stopnia, szkół policealnych i szkół dla 

dorosłych w województwie świętokrzyskim 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 

r. poz. 1082 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustalam terminy przeprowadzenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, w tym 

terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2023/2024 na terenie 

województwa świętokrzyskiego: 

1) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół 

ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, określone w 

załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
2) na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych określone w załączniku Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia, 
3) na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół li stopnia określone w załączniku 

Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

4) do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych 

liceów ogólnokształcących dla dorosłych określone w załączniku Nr 4 do niniejszego 

zarządzenia. 

§2 

Ustalam wzór informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach wymienionych w § 1 pkt 1 stanowiący 

załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

§3 

Zobowiązuję dyrektorów szkół wymienionych w §1 pkt 1 do przekazania informacji o wolnych 

miejscach w oddziałach szkolnych, Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie określonym w 

załączniku Nr 1 poprzez wypełnienie formularza online według wzoru określonego w załączniku Nr 5 

znajdującego się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach: 

www.kuratorium.kielce.pl/rekrutacja . 



§4 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowe j Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

Świętomyski 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 ze zm.) kurato r oświaty do końca stycznia ma obowiązek określić terminy przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 

dokumentów , do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół 

ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na semestr pierwszy 

klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół 

li stopnia , do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych 

liceów ogólnokształcących dla dorosłych. 

W związku z tym wydano niniejsze zarządzenie . 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

nr J.Q .. z dnia .?./ stycznia 2023 r. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych 

publicznych szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia) i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, 

o których mowa w art . 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2023/2024. 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz Od 15 maja 2023 r. Od 31 lipca 2023 r. 

z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00. do 03 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. 

rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, Nie dotyczy.1 Nie dotyczy.1 

1. 
oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału 
przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 
oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych 
indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach 

ponadpodstawowych. 
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do Od 15 maja 2023 r. Od 31 lipca 2023 r. 

szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. do 03 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. 

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 
opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych Od 23 października 2023 r. Od 11 grudnia 2023 r. 

2. i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, do 17 listopada 2023 r.2 do 21 grudnia 2023 r.2 

oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów 

wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych 
predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie 
sportowe . 



Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły Od 23 czerwca 2023 r. 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00. 

3. 
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 których kandyduje. 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych .* I te rmin- od 1 czerwca 2023 r. Od 04 sierpnia 2023 r. 
do 15 czerwca 2023 r. do 08 sierpnia 2023 r. 

4. li termin 3 - od 19 czerwca 2023 r. 
do 06 lipca 2023 r. 

Nie dotyczy.1 Nie dotyczy. 1 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej .* I termin - od 1 czerwca 2023 r. Od 04 sierpnia 2023 r. 
do 15 czerwca 2023 r. do 08 sierpnia 2023 r. 

5. li termin 3 - od 19 czerwca 2023 r. 
do 06 lipca 2023 r. 
Nie dotyczy.1 Nie dotyczy. 1 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.* I termin - od 1 czerwca 2023 r. Od 04 sierpnia 2023 r. 
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do 15 czerwca 2023 r. do 08 sierpnia 2023 r. 

6. (klasy wstępne).* li termin 3 - od 19 czerwca 2023 r. 
do 06 lipca 2023 r. 

Nie dotyczy.1 Nie dotyczy. 1 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy I termin- do 16 czerwca 2023 r. Do 09 sierpnia 2023 r. 

7. 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu li termin 3 - do 07 lipca 2023 r. 
uzdolnień kierunkowych. Nie dotyczy.1 Nie dotyczy. 1 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy I termin - do 16 czerwca 2023 r. Do 09 sierpnia 2023 r. 

8. 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób li termin 3 

- do 07 lipca 2023 r. 
sprawności fizycznej. Nie dotyczy .1 Nie dotyczy. 1 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy I termin -do 16 czerwca 2023 r. Do 09 sierpnia 2023 r. 

9. 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu li termin 3 - do 07 lipca 2023 r. 
kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji Nie dotyczy.1 Nie dotyczy. 1 

językowych (klasa wstępna). 



Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie Do 12 lipca 2023 r. Do 03 sierpnia 2023 r. 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków Do 17 listopada 2023 r.2 Do 21 grudnia 2023 r.2 

10. poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie Do 19 lipca 2023 r. Do 10 sierpnia 2023 r. 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub Do 24 listopada 2023 r.2 Do 03 stycznia 2024 r.2 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
11. rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez 

wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych 

w oświadczeniach. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 20 lipca 2023 r. 11 sierpnia 2023 r. 

12. 
rekrutacyjną listy kandydatów za kwa I ifikowa nych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 27 listopada 2023 r.2 04 stycznia 2024 r.2 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe Od 15 maja 2023 r. Od 31 lipca 2023 r. 

skierowania na badanie lekarskie. do 24 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. 

13. Od 23 października 2023 r. Od 11 grudnia 2023 r. 

do 01 grudnia 2023 r.2 do 10 stycznia 2024 r.2 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia Od 21 lipca 2023 r. Od 16 sierpnia 2023 r. 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału do 27 lipca 2023 r. do godz. 15.00 do 23 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Od 28 listopada 2023 r. Od 05 stycznia 2024 r. 

szkoły ponadpodstawowej , a w przypadku szkoły do 07 grudnia 2023 r.2 do godz. 15.00 do 15 stycznia 2024 r. 2 do godz. 15.00 

prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia 

14. lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 
odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowa nia pojazdami 

i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania poj azdem . 



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 28 lipca 2023 r. 24 sierpn ia 2023 r. 

15. 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 08 grudnia 2023 r.2 16 stycznia 2024 r.2 

nieprzyjętych 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 28 lipca 2023 r. 24 sierpnia 2023 r. 
16. kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 08 grudnia 2023 r.2 16 stycznia 2024 r.2 

Opublikowanie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 31 lipca 2023 r. 25 sierpnia 2023 r. 
17. informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 11 grudnia 2023 r.2 17 stycznia 2024 r .2 

ponadpodstawowych 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem Do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

18. o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia . i nieprzyjętych. 

19. 
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
odmowy przyjęcia. 

20. 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
komisji rekrutacyjnej. 

21. 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 
komisji rekrutacyjnej. 

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji 
językowych oraz prób sprawności fizycznej. 

1 W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 
lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie . 

2 Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego . 

3 Dyrektor szkoły - wyznacza li termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności 
w pierwszym terminie, nie później jednak niż w term inie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników , o których mowa w pkt 7-9. 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

nJ9.. .. z dnia~ --·· stycznia 2023 r. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I 

publicznych szkół policealnych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2023/2024. 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełn iającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz Od 15 maja 2023 r. Od 31 lipca 2023 r. 

1. 
z dokumentami , z wyłączeniem szkoły wymienionej w punkcie 2. do 12 lipca 2023 r. do 03 sierpnia 2023 r. 

Od 23 października 2023 r. Od 11 grudnia 2023 r. 

do 17 listopada 2023 r.1 do 21 grudnia 2023 r.1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej, w której Od 15 maja 2023 r. Od 31 lipca 2023 r. 

2. 
przeprowadza się sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji do 31 maja 2023 r. do 03 sierpnia 2023 r. 

przydatnych w danym zawodzie. Od 23 października 2023 r. Od 11 grudnia 2023 r. 

do 03 listopada 2023 r.1 do 14 grudnia 2023 r.1 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji Od 01 czerwca 2023 r. Od 04 sierpnia 2023 r. 

przydatnych w danym zawodzie. do 15 czerwca 2023 r. do 08 sierpnia 2023 r. 

3. (Dyrektor szkoły ustala szczegółowy termin przeprowadzenia li te rmin2 
- od 19 czerwca 2023 r. 

sprawdzianu i podaje go do publicznej wiadomości). do 06 lipca 2023 r. 
Od 06 listo pada 2023 r. Od 15 grudnia 2023 r. 

do 09 listopada 2023 r.1 do 19 grudnia 2023 r.1 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy Do 16 czerw ca 2023 r. Do 09 sierpnia 2023 r. 

kandydatów , którzy uzyskali pozytyw ny wynik sprawdzianu uzdolnień li te rmin2 
- do 07 lipca 2023 r. 

4. lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Do 10 listopad a 2023 r.1 Do 20 grudn ia 2023 r.1 



Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły Do 12 lipca 2023 r. Do 03 sierpnia 2023 r. 
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata Do 17 listopada 2023 r.1 Do 21 grudnia 2023 r.1 

5. warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 

z ustale niem tych okoliczności. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Do 19 lipca 2023 r. Do 10 sierpnia 2023 r. 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata Do 24 listopada 2023 r.1 Do 03 stycznia 2024 r.1 

6. 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i uzupełniającym, w tym ustalonych przez wójta 
(burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych 
w oświadczeniu. 

7. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 20 lipca 2023 r. 11 sierpnia 2023 r. 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 27 listopada 2023 r.1 04 stycznia 2024 r.1 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. Od 15 maja 2023 r. Od 31 lipca 2023 r. 

8. 
do 24 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. 
Od 23 października 2023 r. Od 11 grudnia 2023 r. 
do 01 grudnia 2023 r.1 do 10 stycznia 2024 r.1 

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica niepełnoletniego Od 21 lipca 2023 r. Od 16 sierpnia 2023 r. 
kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej w postaci przedłożenia do 27 lipca 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r. 
oryginału świadectwa potwierdzającego posiadania wykształcenia Od 28 listopada 2023 r. Od OS stycznia 2024 r. 

9. 
średniego (o ile nie zostało złożone wcześniej) oraz zaświadczenia do 07 grudnia 2023 r. 1 do 15 stycznia 2024 r.1 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 
odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2b i 2c 
ustawy Prawo oświatowe. 

10. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 28 lipca 2023 r. (do godz. 15.00) 24 sierpnia 2023 r (do godz. 15.00) 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 08 grudnia 2023 r. (do godz.15.00)1 16 stycznia 2024 r. (do godz. 15.00)1 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 28 lipca 2023 r. 24 sierpnia 2023 r. 

11. oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 
08 grudnia 2023 r.2 16 stycznia 2024 r.2 

Opublikowanie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty informacji o 31 lipca 2023 r. 25 sierpnia 2023 r. 

12. liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 
11 grudnia 2023 r.2 17 stycznia 2024 r.2 



13. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia Do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

odmowy przyjęcia . przyjętych i nieprzyjętych. 

14. 
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia . przyjęcia. 

15. 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

rekrutacyjnej . 

16. 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 

rekrutacyjnej. 

1Dotyczy szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego . 

2 Dyrektor szkoły może wyznaczyć li termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu uzdoln ień lub 

predyspozycji przydatnych w danym zawodzie w pierwszym terminie . 

UWAGA 

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w przypadku publicznych szkół policealnych komisja 

rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie , jeżeli szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami . 



Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

nł.Q.. . z dnia 'b,L stycznia 2023 r. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I 

publicznych branżowych szkół li stopnia na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2023/2024 . 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły li stopnia wraz Od 15 maja 2023 r. Od 31 lipca 2023 r. 

1. 
z dokumentami z wyłączeniem szkoły wymienionej w punkcie 2. do 12 lipca 2023 r. do 03 sierpnia 2023 r. 

Od 23 października 2023 r. Od 11 grudnia 2023 r. 

do 17 listopada 2023 r.1 do 21 grudnia 2023 r.1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły li stopnia, w której Od 15 maja 2023 r. Od 31 lipca 2023 r. 

2. 
przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych. do 31 maja 2023 r. do 03 sierpnia 2023 r. 

Od 23 października 2023 r. Od 11 grudnia 2023 r. 

do 03 listopada 2023 r.1 do 14 grudnia 2023 r.1 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Od Ol czerwca 2023 r. Od 04 sierpnia 2023 r. 

do 15 czerwca 2023 r. do 08 sierpnia 2023 r. 

(Dyrektor szkoły ustala szczegółowy termin przeprowadzenia 

3. sprawdzianu i podaje go do publicznej wiadomości.) li termin 2 - od 19 czerwca 2023 r. 
do 06 lipca 2023 r. 

Od 06 listopada 2023 r. Od 15 grudnia 2023 r. 

do 09 listopada 2023 r.1 do 19 grudnia 2023 r.1 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy Do 16 czerwca 2023 r. Do 09 sierpnia 2023 r. 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień li termin 2 - do 07 lipca 2023 r. 

4. kierunkowych. Do 10 listopada 2023 r.1 Do 20 grudnia 2023 r.1 



Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wn iosków o przyjęcie do szkoły Do 12 lipca 2023 r. Do 03 sierpnia 2023 r. 
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata Do 17 listopada 2023 r.1 Do 21 grudnia 2023 r.1 

5. warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 

z ustaleniem tych okoliczności. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Do 19 lipca 2023 r. Do 10 sierpnia 2023 r. 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata Do 24 listopada 2023 r.1 Do 03 stycznia 2024 r.1 

6. 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i uzupełniającym, w tym ustalonych przez wójta 
(burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych 
w oświadczeniu . 

7. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 20 lipca 2023 r. 11 sierpnia 2023 r. 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 27 listopada 2023 r.1 04 stycznia 2024 r.1 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie . Od 15 maja 2023 r. Od 31 lipca 2023 r. 

8. 
do 24 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. 

Od 23 października 2023 r. Od 11 grudnia 2023 r. 
do 01 grudnia 2023 r.1 do 10 stycznia 2024 r.1 

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica niepełnoletniego Od 21 lipca 2023 r. Od 16 sierpnia 2023 r. 
kandydata woli przyjęcia do branżowej szkoły li stopnia w postaci do 27 lipca 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r. 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I Od 28 listopada 2023 r. Od 05 stycznia 2024 r. 
stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I do 07 grudn ia 2023 r. 1 do 15 stycznia 2024 r.1 

stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 
9. wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole li stopnia 

lub oryginały świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 
oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 5 
i 6 ustawy Prawo oświatowe. 

10. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 28 lipca 2023 r. (do godz. 15.00) 24 sierpnia 2023 r (do godz. 15.00) 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych . 08 grudnia 2023 r. (do godz.15.00)1 16 stycznia 2024 r. (do godz. 15.00)1 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 28 lipca 2023 r. 24 sierpnia 2023 r. 
11. oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 08 grudnia 2023 r.2 16 stycznia 2024 r.2 



12. 
Opublikowanie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty informacji o 31 lipca 2023 r. I 25 sierpnia 2023 r. 

liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 11 grudnia 2023 r.2 I 17 stycznia 2024 r.2 

13. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia Do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

odmowy przyjęcia. przyjętych i nieprzyjętych. 

14. 
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia . przyjęcia. 

15. 
Wn iesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

rekrutacyjnej. 

16. 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 

rekrutacyjnej. 
1Dotyczy branżowych szkół li stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego . 

2Dyrektor szkoły może wyznaczyć li termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych w pierwszym terminie . 

UWAGA 

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w przypadku publicznych branżowych szkół li stopnia 

komisja rekrutacyj na, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie , jeżeli szkoła 
nadal dysponuje wolnymi miejscami. 



Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

nr J.Q .. z dnia ?!. ... stycznia 2023 r. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół 
podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego 

na rok szkolny 2023/2024. 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami Od 15 maja 2023 r. Od 31 lipca 2023 r. 

1. 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub do 30 czerwca 2023 r. do 04 sierpnia 2023 r. 

kryter iów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 23 października 2023 r. Od 11 grudn ia 2023 r. 

i uzupełniającym. do 03 listopada 2023 r.1 do 15 grudnia 2023 r.1 

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjnej Od 03 lipca 2023 r. Od 07 sierpnia 2023 r. 

2. 
z kandydatem, który nie posiada dokumentu potwierdzającego do 11 lipca 2023 r. do 09 sierpnia 2023 r. 

ukończenie klasy VI sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI Od 06 listopada 2023 r. Od 18 grudnia 2023 r. 

lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej. do 16 listopada 2023 r.1 do 20 grudnia 2023 r.1 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły Do 12 lipca 2023 r. Do 10 sierpnia 2023 r. 

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata Do 17 listopada 2023 r.1 Do 21 grudnia 2023 r.1 

3. warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisj i rekrutacyjnej czynności związanych 

z ustaleniem tych okoliczności. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Do 19 lipca 2023 r. Do 18 sierpnia 2023 r. 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata Do 24 listopada 2023 r.1 Do 03 stycznia 2024 r.1 

4. 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i uzupełniającym, w tym ustalonych przez wójta 
{burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w 
oświadczeniu. 



5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 20 lipca 2023 r. 21 sierpnia 2023 r. 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych . 27 listopada 2023 r.1 04 stycznia 2024 r.1 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia Od 21 lipca 2023 r. Od 22 sierpnia 2023 r. 
odpowiednio: do 27 lipca 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r. 
- oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej Od 28 listopada 2023 r. Od 05 stycznia 2024 r. 
albo dokumentu potwierdzającego ukończenie kl. VI lub VII do 07 grudnia 2023 r. 1 do 15 stycznia 2024 r.1 

6. 
ośmioletniej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów do szkoły 
podstawowej dla dorosłych), 
- oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej 
albo gimnazjum (dotyczy kandydatów do liceum ogólnokształcącego 
dla dorosłych); 
o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły. 

7. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 28 lipca 2023 r. (do godz. 15.00) 25 sierpnia 2023 r. (do godz. 15.00) 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 08 grudnia 2023 r. (do godz.15.00)1 16 stycznia 2024 r. (do godz. 15.00)1 

8. 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 28 lipca 2023 r. 25 sierpnia 2023 r. 
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 08 grudnia 2023 r.2 16 stycznia 2024 r.2 

9. 
Opublikowanie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty informacji o 31 lipca 2023 r. 28 sierpnia 2023 r. 
liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 11 grudnia 2023 r.2 17 stycznia 2024 r.2 

10. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia Do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
odmowy przyjęcia. przyjętych i nieprzyjętych . 

11. 
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. przyjęcia. 

12. 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
rekrutacyjnej. 

13. 
Dyrektor szkoły rozpatruj e odwołanie od rozstrzygnięcia komisji Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 

rekrutacyjnej. 
1Dotyczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego. 

UWAGA 

*Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) w przypadku publicznych szkół dla dorosłych komisja 

rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. 



Załącznik Nr 5 

do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

nrf.9 ... z dnia?.\ ... stycznia 2023 r. 

Informacja o liczbie wolnych miejsc po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 . 

Data Nazwa Nazwa Miejscowość Adres Typ Przedmioty Liczba 
zespołu szkoły szkoły szkoły rozszerzone/zawó d/klasa wol nych 
szkół miej sc 




