
 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO  BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA 

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH 

W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
 

§ 1 

  

PODSTAWA PRAWNA 

 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – rozdział 6 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 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. poz. 493 ze zm.) 

       • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie       

              przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do      

              publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 

• Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku WE-KZ.537.3.2022.  

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego             

        młodocianych i ich wynagradzania  (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych 

szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów ( Dz. U.  

z 2019r. poz. 1651 z późn.zm.) 

 

 

 
§ 2 

 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW 

 

1. Rekrutacja obejmuje absolwentów branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły 

zawodowej, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok 

szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie. 
2. Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona będzie na postawie złożenia stosownych 

dokumentów w formie papierowej – wykaz dokumentów w załącznikach do pobrania ze 

strony szkoły www.zstz.piekary.pl   lub osobiście z sekretariatu .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMINARZ – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

Termin Działanie 

od 16 maja 2022r. 

do 20 czerwca 2022r. 
do godziny  15.00 

Składanie wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia 

od 24 czerwca 2022r. 

od 13 lipca 2022r. 
do godziny  15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia  

o świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia oraz zaświadczenie   

o zawodzie nauczanym w branżowej I stopnia, którego zakres odpowiada  

pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w 

branżowej  szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie 

20 lipca 2022r. 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 

poszczególnych oddziałów  

 od  16 maja 2022r. 

do 25 lipca 2022r. 
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badania lekarskie 

od 21 lipca 2022r. 

do 28 lipca 2022r. 
do godziny 15.00 

potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego 

kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  

zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkoły I stopnia, 

którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w 

zawodzie nauczanym w  branżowej szkoły II stopnia, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

29 lipca 2022r. 
do godziny  14.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

TERMINARZ – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE  

Termin Działanie 

od 1 sierpnia 2022 r. 

do 3 sierpnia 2022 r. 
do godziny 15.00 

Składanie wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia 

12 sierpnia 2022 r. 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 

poszczególnych oddziałów  

od 1 sierpnia 2022 r.  

do 17 sierpnia 2022 r. 

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badania lekarskie 

od 16 sierpnia 2022 r.  

do 18 sierpnia 2022 r.  
do godz. 15.00 

potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego 

kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  

zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkoły I stopnia, 

którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w 

zawodzie nauczanym w  branżowej szkoły II stopnia, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

19 sierpnia 2021 r. 
do godziny  14.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 



 

 

Przewiduje się utworzenie 2 oddziałów klas pierwszych, zgodnie z poniższym 

ukierunkowaniem:  

ODDZIAŁ 

 

PROFIL ILOŚĆ OSÓB 

W ODDZIALE 

PODZIAŁ NA 

GRUPY 

JĘZYKOWE 

I A technik pojazdów samochodowych/ 

technik usług fryzjerskich 

20 

20 

j.angielski 

I B  technik żywienia i usług 

gastronomicznych/technik technologii 

żywności 

20 

20 

j.angielski 

 

 

§ 3 

WYMAGANA DOKUMENTACJA NA POTRZEBY REKRUTACJI: 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie 

do szkoły   wraz   z   wymaganymi   załącznikami we wskazanym terminie do dyrektora 

szkoły 

2. Wniosek  pobiera  się   bezpośrednio   z   sekretariatu   lub  ze strony internetowej szkoły: 

www.zstz.piekary.pl  

3. Do wniosku załącza się:     

• oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia ( lub zasadniczej szkoły 

zawodowej ),   

• zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia ( lub zasadniczej 

szkoły zawodowej), którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w 

zawodzie nauczanym  w  branżowej szkole II stopnia, 

• 3 zdjęcia (opisane z tyłu: imię, nazwisko, data urodzenia, adres), 

• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia w określonym zawodzie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

oraz doktorantów ( Dz. U. z 2019r. poz. 1651 z późn.zm.)  

•    orzeczenie  o   potrzebie   kształcenia   specjalnego wydane przez zespół orzekający        

     działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej   

     poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, opinię oraz       

     orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli zostało zaznaczone we wniosku). 

4. Kandydat,    który   nie    spełni   wszystkich   wymogów   niniejszego  regulaminu 

zostanie wykluczony z postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 

 

 

 



§ 4 

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW  

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

a)  wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających 

punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym: 

celujący – 18 pkt 

bardzo dobry – 17 pkt 

dobry – 14 pkt 

dostateczny – 8 pkt 

dopuszczający – 2 pkt 

b) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem- 7 punktów 

2.  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.  

 

3.  W  przypadku   równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  drugim  etapie  postępowania 

rekrutacyjnego  lub  jeżeli  po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na  trzecim  etapie  postępowania   rekrutacyjnego   są   brane  pod  uwagę łącznie 

kryteria: 

a) w przypadku kandydata niepełnoletniego – następujące kryteria: 

             -  wielodzietność rodziny kandydata, 

             -  niepełnosprawność kandydata, 

             -  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

             -  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

             -  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

             -  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

             -  objęcie kandydata pieczą zastępczą; 

b) w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria: 

     - wielodzietność rodziny kandydata, 

     -  niepełnosprawność kandydata,  

     -  niepełnosprawność dziecka kandydata,  

     -  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę 

     -  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata 

4. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole list 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  lub na stronie ZSTZ. 

 

 

 



§ 5 

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 
 

1. Kandydatów do szkoły ponadpodstawowej kwalifikuje Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora Szkoły (Zarządzenia nr 15/2021/2022 Dyrektora Zespołu 

Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich z dn. 28.02.2022r. w sprawie 

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

na rok 2022/2023) i wykonuje zadania zgodnie z aktami prawnymi z §1. 

2. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z sekretariatem szkoły w kwestii gromadzenia    

dokumentów oraz kontaktu z kandydatami ( ich rodzicami). 
 

§ 6 

ZASADY ODWOŁANIA OD WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

1. W terminie do 5 sierpnia 2022 r. kandydat pełnoletni /rodzic(opiekun) kandydata 

niepełnoletniego może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia 

z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w 

tym najniższą liczbe punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, 

którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Kandydat pełnoletni lub rodzic kandydata w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia może wnieść do  dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

     

Adam Szczepańczyk 

Dyrektor Zespołu Szkół 

Techniczno-Zawodowych 

w Piekarach Śląskich 

 

 

 

 


