
Terminarz rekrutacji do  

Szkoły Branżowej II stopnia 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną 

Termin Wydarzenie 

od  15 czerwca do  

4 sierpnia 2020r. do 

godz. 1500  

złożenie karty kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez niego 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. 

do 4 sierpnia 2020r. 

do godz. 1500   

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo 

ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub ZSZ, 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  

do 4 sierpnia 2020r. 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych  

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych czynności 

do 11 sierpnia 2020r. 

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 ustalonym przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

12 sierpnia 2020r. 

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od 15 czerwca do  

14 sierpnia 2020r. 

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania 

lekarskie 

Od 12 sierpnia do 

18 sierpnia 2020r. do 

godz. 1500 

 

potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia 

branżowej szkoły I stopnia (lub ZSZ), zaświadczenia o zawodzie nauczanym w 

branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole 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 2020r. 

do godz. 1400 

  

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

W terminach 

określonych w ww. 

ustawie 

składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie  

i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

 


