
INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Warunki przyjęcia:
Na  semestr  pierwszy  klasy  I  publicznej  branżowej  szkoły  II  stopnia  przyjmuje  się
kandydatów, którzy:
 ukończyli  branżową  szkołę  I  stopnia  w  okresie  5  lat  szkolnych  poprzedzających  rok

szkolny, na który ubiegają  się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia i
posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

 posiadają  zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I  stopnia,  którego
zakres  odpowiada  pierwszej kwalifikacji  wyodrębnionej  w  zawodzie nauczanym  w
branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

 posiadają  zaświadczenie  lekarskie,  o  braku  przeciwskazań  zdrowotnych  do  podjęcia
praktycznej nauki zawodu.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 wymienione  na  świadectwie  ukończenia  branżowej  szkoły  I  stopnia  oceny  z  języka

polskiego i matematyki oraz języka angielskiego i informatyki; 
 świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły
2. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
3. Zaświadczenie  o  zawodzie  nauczanym  w  branżowej  szkole  I  stopnia,  którego  zakres

odpowiada pierwszej kwalifikacji  wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej
szkole II stopnia do której ubiegają się o przyjęcie

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu

5. Dwa zdjęcia

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
1. Złożenie  wniosku  o  przyjęcie  do  branżowych  szkół  II  stopnia  wraz  z  dokumentami

potwierdzającymi  spełnienie  przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 16 maja 2021 r. do 21 czerwca 2022 r. do
godz. 15:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 25 lipca 2021 r. do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15:00.

2. Uzupełnienie wniosku o kopię odpowiedniego świadectwa ukończenia szkoły lub klasy
oraz kopię odpowiedniego zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego w
postępowaniu rekrutacyjnym – do 28 czerwca 2022 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających
przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu
rekrutacyjnym oraz informacji ze świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE, w



tym dokonanie przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej  czynności  związanych z
ustaleniem okoliczności  wskazanych  w oświadczeniach  wraz  z  poświadczeniem przez
wójta, burmistrza lub prezydenta tych okoliczności w postępowaniu rekrutacyjnym – do
15 lipca 2022 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 4 sierpnia 2022 r.

4. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
– 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 5 sierpnia 2022
r. do godz. 12:00.

5. Wydawanie  przez  szkołę  kształcącą  w  zawodzie  skierowania  na  badanie  lekarskie
kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole w
postępowaniu  rekrutacyjnym  –  od  16  maja  2022  r.  do  20  lipca  2022  r.  oraz  w
postępowaniu uzupełniającym – od 25 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r. gody. 15:00

6. Potwierdzenie  przez  kandydata  albo  rodzica  kandydata  niepełnoletniego woli  podjęcia
nauki  w  branżowej  szkole  II  stopnia  w  postaci  przedłożenia  oryginału  dokumentów
potwierdzających  spełnianie  kryteriów  rekrutacyjnych,  tj.  świadectwa  ukończenia
branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I
stopnia,  którego  zakres  odpowiada  pierwszej  kwalifikacji  wyodrębnionej  w  zawodzie
nauczanym  w  branżowej  szkole  II  stopnia  lub  oryginału  świadectwa  ukończenia
zasadniczej  szkoły  zawodowej,  zaświadczenia  lekarskiego  zawierającego  orzeczenie  o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – od 19 lipca
2022  r.  do  godz.  12:00  do  22  lipca  2022  r.  do  godz.  15:00  oraz  w  postępowaniu
uzupełniającym – od 5 sierpnia 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

7. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 25 lipca 2022 r.
do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 11 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00
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