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SZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI 

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 

w Zespole Szkół Nr 2 im. Sybiraków 

w Nowym Sączu  

  rok szkolny 2022/2023 

 

§ 1. 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Branżowej 

Szkoły II Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, 

wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego. 

4. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, kandydat składa w sekretariacie szkoły: 

poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-15.00 

 

§ 2. 

1. Kierunki kształcenia 

1) Technik handlowiec - kwalifikacja HAN.02 prowadzenie działań handlowych 

(dwuletnia) dla kandydatów,  którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą 

szkolę zawodową, otrzymali kwalifikację zawodową: HAN.01 prowadzenie sprzedaży, lub 

AU.20 prowadzenie sprzedaży, lub A18. prowadzenie sprzedaży – 30 osób; 

2) Technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja HGT.12 organizacja 

żywienia i usług gastronomicznych (dwuletnia) dla kandydatów, którzy ukończyli 

branżową szkołę I stopnia lub zasadniczą szkolę zawodową, otrzymali kwalifikację 

zawodową: HGT.02 przygotowanie i wydawanie dań, lub TG.07 sporządzanie potraw  

i napojów, lub T.6  Sporządzanie potraw i napojów  –  30 osób. 

 

§ 3. 

1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się 

kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia. 

2. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się 

kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. 

3. Na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej 

szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole 

począwszy od roku szkolnego 2012/2013. 
4. Kształcenie w branżowej szkole II stopnia odbywa się w formie wieczorowej. 

 

§ 3. 

1. Terminy w postępowaniu rekrutacyjny 

 od 30 maja 2022 r. do 14 lipca 2022 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

branżowej II stopnia wraz z dokumentami; 

 do 14 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na 

semestr pierwszy klasy I  publicznej branżowej szkoły II stopnia i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych  

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności; 

 20 lipca 2022 r. o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 od 30 maja do 25 lipca 2022 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie 

 do 28 lipca 2022 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:  

 oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia; 
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 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; 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (o ile nie zostało złożone wraz z 

wnioskiem o przyjęcie do szkoły). 

 29 lipca 2022 r. godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

2. Terminy w postępowaniu uzupełniającym 
 od 1 sierpnia do 10 sierpnia 2022 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły branżowej 

II stopnia wraz z dokumentami; 

 do 10 sierpnia 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na 

semestr pierwszy klasy I  publicznej branżowej szkoły II stopnia i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych  

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności; 

 19 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

 od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2022 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badanie 

lekarskie; 

 do 24 sierpnia 2021 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:  

 oryginału 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, do której kandydat ubiega się o przyjęcie; 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (o ile nie zostało złożone wraz  

z wnioskiem o przyjęcie do szkoły); 

 25 sierpnia 2022 r. godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 
§ 4. 

1. 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 szkoły branżowej I stopnia z języka polskiego, 

matematyki, języka angielskiego, geografii 

 celujący   – 18 punktów; 

 bardzo dobry   – 17 punktów 

 dobry    – 14 punktów; 

 dostateczny   –   8 punktów; 

 dopuszczający  –   2 punkty. 

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

2. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez 

kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

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 psychologiczno – 

pedagogicznej, 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 
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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 

 

§ 5. 

1. Procedura odwoławcza. 

 do 3 sierpnia 2022 r. - w postępowaniu rekrutacyjnym, wystąpienie do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata; 

 do 29 sierpnia 2022 r. - w postępowaniu uzupełniającym, wystąpienie do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata; 

 do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - 

sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia; 

 do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia - wniesienie do dyrektora 

szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; 

 do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły - dyrektor szkoły rozpatruje 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; 

 

 

 

Nowy Sącz,  7 marzec 2022 r. 


