
 
Harmonogram przebiegu rekrutacji na semestr pierwszy klas I publicznych 

branżowych szkół II stopnia na rok szkolny 2022/2023 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej 

branżowej szkoły II stopnia wraz z wymaganymi dokumentami. 
od 30 maja do 14 lipca 2022r.  

do godz. 15:00 

2.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
20 lipca 2022 r. 

godz. 12.00 

3.  Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. od 20 lipca 2022r. 

4.  

Potwierdzenie woli przyjęcia na semestr pierwszy klasy I branżowej 

szkoły II stopnia, do której kandydat został zakwalifikowany 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,  

lub 

 oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej   

 zaświadczenia o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole 

zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, 

do której ubiega się o przyjęcie  

 

oraz 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

do 28 lipca 2022r.  

do godz. 15:00 

5.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
29 lipca 2022r.  

godz. 15.00 

 

Harmonogram przebiegu rekrutacji uzupełniającej 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy I publicznej 

branżowej szkoły II stopnia wraz z wymaganymi dokumentami. 
od 1 sierpnia do 10 sierpnia 2022r.  

do godz. 15:00 

2.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
19 sierpnia 2022r. 

godz. 12.00 

3.  Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. od 1 sierpnia do 22 sierpnia 2022r. 

4.  

Potwierdzenie woli przyjęcia na semestr pierwszy klasy I branżowej 

szkoły II stopnia, do której kandydat został zakwalifikowany 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,  

lub 

 oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej   

 zaświadczenia o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole 

zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 

do 24 sierpnia 2022r.  

do godz. 15:00 



wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, 

do której ubiega się o przyjęcie  

 

oraz 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

5.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
25 sierpnia 2022r.  

godz. 15.00 

 


