
 

 

REGULAMIN 

REKRUTACJI 
 

 

 

 

Powiatowego Zespołu  Szkół 

nr 1 im. Generała Józefa 

Bema w Pszczynie 
 

 

Branżowa Szkoła II stopnia 
 

 

 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024  
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 

Rozdział I 

 

Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

  2. Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

2. Rozporządzenia 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

3. Zarządzenie Dyrektora PZS nr 1.  

 

Rozdział II 

 

Wymagane dokumenty i tryb ich przyjmowania 

   

1. Kandydaci na pierwszy semestr składają dokumenty w sekretariacie Powiatowego 

Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie w terminach, o których mowa w art. 25 ust. 3 Ustawy 

Prawo Oświatowe.  

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 

11a rozporządzenia 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 z póżn.zm.) mogą 

być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do Powiatowego Zespołu Szkół nr 

1 w Pszczynie: 

 

 

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf


 

 

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA NR 1: 

1. Karta kandydata – ( do pobrania w sekretariacie szkoły). 

2. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia.  

3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia, którego zakres 

odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej 

Szkole II stopnia. 

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu - skierowania wydawane przez szkołę.  

5. Opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, wydana w  sprawie dotyczącej zdrowia, wychowania i edukacji ucznia. 

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w zakresie 

realizacji działań związanych z promocją Szkoły. 

Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego. 

4.  

5.  

6.  

 

 

Rozdział III 

 

Kryteria przyjęć 

 

O kolejności przyjęcia do klasy pierwszej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1  

w Pszczynie decydują: 

1. Na semestr pierwszy klasy 1 Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się 

 kandydatów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych 

poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II 

stopnia. 

2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły II Stopnia 

w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego 

limitu miejsc. 

3.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek niż liczba wolnych 

miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę: 



 

a)  wymienione na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia: oceny z języka 

polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki. 

 

 

 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie 

ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia: 

 

Ocena: celujący – przyznaje się po 18 punktów; 

Ocena: bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów; 

Ocena: dobry – przyznaje się po 14 punktów; 

Ocena: dostateczny – przyznaje się po 8 punktów; 

Ocena: dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty. 

 

b)  za świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia z wyróżnieniem przyznaje się  

7 punktów. 

c)  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych 

porozumień: 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

7 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów; 

d)  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 

 10 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– przyznaje się 7 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– przyznaje się 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów, 



 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

3 punkty; 

e)   za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 

powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

- krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

 

4.  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 

5. 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. 

6. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych w na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są  brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a. wielodzietność rodziny kandydata; 

b. niepełnosprawność kandydata; 

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydatów; 

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA 



 

Jeżeli liczba kandydatów nie będzie większa niż liczba miejsc w danym zawodzie, 

wówczas przyjęci zostaną wszyscy kandydaci. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa 

niż liczba miejsc, o kolejności zadecyduje suma punktów uzyskanych.   

 

 

Rozdział IV 

 

Komisja Rekrutacyjna 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

1. Komisja rekrutacyjna podaje listy do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

w  widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej . 

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny 

odmowy przyjęcia,  

4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

6.  



 

Załącznik nr 1 

Terminarz rekrutacji do  

Technikum i Szkoły Branżowej II Stopnia 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół ponadpodstawowych w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną 

Termin Wydarzenie 

od  15 maja do  

19 czerwca 

2023r. do godz. 

1500 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia wraz z 

dokumentami (w przypadku słuchacza niepełnoletniego podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w sekretariacie szkoły  

od 23 czerwca do 

10 lipca 2023r. 

do godz. 1500 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia:  

- świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły II stopnia 

- zaświadczenie 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 10 lipca 

2023r. 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem 

tych czynności 

do 17 lipca 

2023r. 

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 

okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 

wskazanych w oświadczeniach 

18 lipca 2023r. 

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od 15 maja do  

20 lipca 2023r. 

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badania lekarskie 

od 18 lipca do 

25 lipca 2023r. 

do godz. 1500 

 

potwierdzenie woli przez kandydata rodzica/ opiekuna prawnego kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia do branżowej Szkoły II stopnia w postaci 

przedłożenia 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 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. 



 

26 lipca 2023r.do 

godz.1400 

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do 31 lipca  

2023r. 

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

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 

Dodatkowe informacje: 

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy Prawo Oświatowe: 

W przypadku publicznych Branżowych Szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych 

oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z 

dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata 

złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.   



 

Terminarz rekrutacji uzupełniającej do  

Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół ponadpodstawowych w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną 

Termin Wydarzenie 

od  27 lipca do  

1 sierpnia 2023r. 

do godz. 1500 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia wraz z 

dokumentami (w przypadku słuchacza niepełnoletniego podpisanego 

przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w sekretariacie 

szkoły 

do 1 sierpnia 

2023r. 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem 

tych czynności 

do 7 sierpnia 

2023r. 

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 

okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 

wskazanych w oświadczeniach 

8 sierpnia 2023r. 

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od 27 lipca do  

10 sierpnia 2023r. 

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badania lekarskie 

od 8 sierpnia do  

14 sierpnia 

2023r.do godz. 

1500 

 

potwierdzenie woli przez kandydata rodzica/ opiekuna prawnego kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia do branżowej Szkoły II stopnia w postaci 

przedłożenia 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 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. 

16 sierpnia 2023r. 

do godz. 1400 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do 25 sierpnia 

2022 r 

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

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 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA KSZTAŁCI UCZNIÓW W ZAWODACH 
 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA  (2-letnie) 

 

 technik  pojazdów samochodowych   

 technik mechanik 

 



 

 


