HARMONOGRAM REKRUTACJI DO
SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
1. od 16 maja 2022r. (poniedziałek) do 1 lipca 2022r. (piątek) do godz. 1500 - złożenie
wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia wraz
z dokumentami,
2. do 4 lipca 2022r. (poniedziałek) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków

poświadczanych

w

oświadczeniach,

w

tym

dokonanie

przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności,
3. do 19 lipca 2022r. (wtorek) - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach,
4. 20 lipca 2022r. (środa) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatów

niezakwalifikowanych,
5. od 16 maja 2022r. (poniedziałek) do 19 lipca 2022r. (wtorek) - wydanie przez
szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie,
1.

od 21 lipca 2022r. (czwartek) do 27 lipca 2022r. (środa) do godz. 1500 potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres
odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym

w

Branżowej Szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły
zawodowej (o ile nie zostały one złożone wcześniej), oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami,

6. 28 lipca 2022r. (czwartek) godz. 1400 - podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
7. 28 lipca 2022r. (czwartek) - poinformowanie przez dyrektora branżowej szkoły I
stopnia kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Po każdym etapie rekrutacji Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna sporządza
i podpisuje protokół postępowania kwalifikacyjnego.

