
ZASADY REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Zasady rekrutacji określa:  

Zarządzenie Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku 

Branżowa Szkoła II stopnia: 

- technik pojazdów samochodowych, 

 - technik robót wykończeniowych w budownictwie. 

1. Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają 

świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, o ile rozpoczęli 

kształcenie nie wcześniej niż w roku szkolnym 2016/2017, zaświadczenie o zawodzie nauczanym                      

w branżowej szkole I stopnia/ZSZ (lub zaświadczenie o zdanym egzaminie zawodowym)                                

oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do nauczania w zawodzie. Skierowania na badania lekarskie niezbędne do przyjęcia  wydawane będą                    

w sekretariacie uczniowskim.  

(Kandydaci, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia  mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy 

semestr klasy I  w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie 

– art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w punkcie 1,                   

niż liczba wolnych miejsc w szkole, będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria  

1) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia/ZSZ oceny z języka polskiego                    

i matematyk oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły, jako 

brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału Szkoły, 

 2) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia/ZSZ z wyróżnieniem.  

Oceny przelicza się na punkty  w następujący sposób:  

1) stopień celujący - 18 punktów  

2) stopień bardzo dobry - 17 punktów  

3) stopień dobry - 14 punktów  



4) stopień dostateczny - 8 punktów  

5) stopień dopuszczający - 2 punkty 

 3. 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 psychologicznopedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej.  

4. 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 pod uwagę łącznie kryteria:  

a) wielodzietność rodziny kandydata,  

b) niepełnosprawność kandydata,  

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,  

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,  

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.  

 


