
REGULAMIN REKRUTACJI 

w Zespole Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach 
dla młodzieży, absolwentów szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie 

do Branżowej Szkoły II Stopnia w roku szkolnym 2022/2023.  

 

§1. 

 

Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego (Dz.U. 2019 poz. 1737) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 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. 2020 poz. 1394) 

3. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w 
sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych 
szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas 
wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr 
pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, 
na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023  

 

§2. 

1. Rekrutację do klas pierwszych Branżowej Szkoły II Stopnia przeprowadza Szkolna 
Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
następujące kryteria: 

a) Oceny na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia 
z języka polskiego, matematyki, historii, informatyki: 

 stopień: celujący – 18 punktów 
 stopień: bardzo dobry – 17 punktów 
 stopień: dobry – 14 punktów 
 stopień: dostateczny – 8 punktów 
 stopień: dopuszczający – 2 punkty 

b) za świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia 
z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

3. O kolejności na listach kandydatów decyduje suma uzyskanych przez nich 
w wyniku postępowania rekrutacyjnego punktów. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie przyjmuje się kandydatów 
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 



§3. 

Harmonogram rekrutacji 
 na rok szkolny 2022/2023, 

opracowany na podstawie zarządzenia Nr 6/22 
Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach: 

1. od 30 maja do 14 lipca 2022r. -złożenie wniosku o przyjęcie na semestr 
pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami; 

2. 20 lipca 2022r., godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez 
Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych; 

3. od 30 maja 2022r. do 25 lipca 2022r. wydawanie przez Szkolną Komisję 
Rekrutacyjną skierowań na badania do zakładu medycyny pracy; 

4. do 28 lipca 2022r. -potwierdzenie woli podjęcia nauki w pierwszym semestrze 
klasy I branżowej szkoły II stopnia poprzez dostarczenie:  

a) oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia 
b) zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I 

stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II 
stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie 
(o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie 
do szkoły) 
 

c) oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 
(dotyczy kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zsz, 
którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole od roku szkolnego 
2012/2013) 

d) zaświadczenia o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole 
zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II 
stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie 
(o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie 
do szkoły) 

e) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu 

f) Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 
zawodzie 

g) Dwa zdjęcia 
 

5. 29 lipca 2022r. godz. 1500ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych oraz listy kandydatów nieprzyjętych; 

6. od 1 sierpnia 2022r. przeprowadza się postępowanie uzupełniające w 
dodatkowych terminach określonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

      Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

O utworzeniu danego kierunku decyduje odpowiednia liczba kandydatów. 

 



§4. 

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata do wybranego 
oddziału możliwe jest odwołanie: 

- do 3 sierpnia 2022 roku w postępowaniu rekrutacyjnym (do 29 sierpnia – 
w postępowaniu uzupełniającym) wystąpienie do  komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

- do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – 
sporządzenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia 

- do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora 
szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji 

- do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – dyrektor rozpatruje 
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

§5. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek 
2. Dwa zdjęcia 
3. Zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie 
4. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły 

zawodowej w latach 2015 – 2020 
5. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub 

zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o przyjęcie 
do której ubiega się kandydat 

6. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie 
wydaje szkoła) 

7. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi 
schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 


