
ZARZĄDZENIE NR 11/2023 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  

im. Maksymiliana Jackowskiego w SŁUPCY 

z dnia 27 lutego 2023r. 

w sprawie wprowadzenia  

REGULAMINU REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PIĘCIOLETNIEGO TECHNIKUM NR I 

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO W SŁUPCY  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

oraz powołania komisji rekrutacyjnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana 

Jackowskiego w Słupcy na rok szkolny 2023/2024 dla kandydatów będących absolwentami 

szkół podstawowych 

Na podstawie: 

• ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) – rozdział 6 (art.130-164); 

 

• 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. poz. 493, z późn. zm.) - § 11 bab; 

 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego               do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) 

 

 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych 

lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651); 

 

• Zarządzenia nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego                      i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas  

pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych 

szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych, publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do publicznych szkół 

podstawowych  dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024, zarządzam co następuje: 

§1. Wprowadzam "Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych pięcioletniego Technikum nr I 

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy na rok szkolny 

2023/2024" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2. Powołuję skład szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej dla kandydatów będących 

absolwentami szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024: 

• mgr Anna Rędziak – przewodnicząca 

• mgr Magdalena Jakubowska - członek 

• mgr Robert Góreczny – członek 

• mgr  Dorota Adamczewska – członek 

• mgr Joanna Fałdzińska – członek 

• mgr Barbara Szymańska – członek 

• mgr Henryka Pińska – członek 



• mgr Justyna Grobelna – członek 

• mgr Ewelina Danielewicz – członek 

• mgr Dariusz Urycki – członek 

• mgr Dorota Szczap – członek 

• mgr Anna Królikiewicz – członek 

• mgr Paweł Przygocki- członek 

§3. Powołuję szkolny punkt informacyjny, którym kierować będzie: 

• Marta Bączak – sekretarz szkoły tel. 63 275 11 30, sekretariat@zseslupca.eu 

§4. Osobą odpowiedzialną za organizację punktu informacyjnego oraz przygotowanie 

członków Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej jest wicedyrektor Agnieszka Pol. 

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

/-/ Karolina Rakowicz 

 

 


