
 
REGULAMIN REKRUTACJI   

DO  BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA nr 2 

 

NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/21 
 

CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH WIELOBRANŻOWYCH 

 

  Oddział I A, 1B w zawodach: 

 technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

 technik budownictwa 

 technik inżynierii sanitarnej 

 technik handlowiec, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych,  

 technik pojazdów samochodowych. 

 
 Forma kształcenia:  

 dzienna - wyłącznie dla kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych. 

 stacjonarna - wyłącznie dla kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych. 

 zaoczna - przewidziana dla kształcenia słuchaczy we wszystkich zawodach. 

 

Cykl kształcenia: 

 4 semestry  

 

 

 

 

        KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy: 

 posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej 

szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020; 

 posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia 
lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej 

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II 

stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie; 

 posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

 są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej 
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II 

stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach: 

 

Zawód Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Wymagania 

311204 technik 
budownictwa BUD.14 

Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz 
sporządzanie kosztorysów 

ukończona jedna z kwalifikacji: B.16, 

B.18, B.20 lub ukończona jedna z 
kwalifikacji: BD.12, BD.14, BD.16 

311219 technik robót 

wykończeniowych w 
budownictwie BUD.25 

Organizacja, kontrola i 

sporządzanie kosztorysów 

robót wykończeniowych w 
budownictwie 

ukończona jedna z kwalifikacji: B.5, 

B.6, B.7 lub ukończona jedna z 
kwalifikacji: BD.04 

311218 technik 

inżynierii sanitarnej BUD.20 

Organizacja robót 

związanych z budową, 

montażem i eksploatacją sieci 

oraz instalacji sanitarnych 

ukończona jedna z kwalifikacji: B.8, 

B.9 lub ukończona jedna z kwalifikacji: 

BD.05 

 

343404 technik 

żywienia i usług 
gastronomicznych HGT.12 

Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych 

ukończona jedna z kwalifikacji: T.6 lub 
ukończona jedna z kwalifikacji: TG.07 

311513 technik 

pojazdów 

samochodowych MOT.06 

Organizacja i prowadzenie 

obsługi pojazdów 

samochodowych 

ukończona jedna z kwalifikacji: M.12, 

M.18  lub ukończona jedna z 

kwalifikacji: MG.12, MG.18 

522305 technik 
handlowiec HAN.02 

Prowadzenie działań 
handlowych 

ukończona jedna z kwalifikacji: A.18 

lub ukończona jedna z kwalifikacji: 
AU.20 

 

 

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 do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów  

           przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

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.  

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

       rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi  

       miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie  

       następujące kryteria: 

           a) w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

   -  wielodzietność rodziny kandydata, 

   -  niepełnosprawność kandydata, 

   -  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

   -  niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata, 

   -  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

   -  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

   -  objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

b) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

    - wielodzietność rodziny kandydata, 

   -  niepełnosprawność kandydata, 

   -  niepełnosprawność dziecka kandydata, 

   -  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

       kandydata, 

   -  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, 

Wyżej wymienione kryteria, mają jednakową wartość. 

 

  6. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa dyrektor szkoły w 

     porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

  7. Kandydat  umieszczony na liście przyjętych do szkoły, w terminie, o którym mowa, 

      składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki oraz oryginały świadectwa. 

 

  8. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów  

      spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.  

       

9. W celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy, dyrektor szkoły powołuje  

komisję  rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego. 

 

10. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 



SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/21  

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r.  

       rekrutację przeprowadza się wg następującego harmonogramu:     

1. od 15 czerwca  do 3 sierpnia   kandydaci  składają wnioski wraz z dokumentami o 

przyjęcie do szkoły. 

2. do 4 sierpnia    komisja rekrutacyjna prowadzi weryfikacje wniosków o przyjęcie do 

szkoły i innych złożonych dokumentów. 

3. 12 sierpnia   komisja rekrutacyjna  ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych  i  

kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.  

4. od 13 sierpnia  do 18 sierpnia   kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia  potwierdzają wolę podjęcia nauki w postaci 

przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub 

zasadniczej szkoły zawodowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 

 

5.  19 sierpnia o godz. 14.00  komisja rekrutacyjna  ogłasza listy kandydatów przyjętych 

do szkoły i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  

 

Zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy Prawo oświatowe komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z 

dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony 

po terminie, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

 

 

 

 

 


