
Busko-Zdrój, 15 lutego 2023 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO 

2-letniej Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1  

i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH  

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW PRZYJĘCIA REGULUJĄ: 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 

ze zm.) – art. 165 ust. 1. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2022r. poz. 2431). 

3. Zarządzenie nr 10/2023 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 

2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, 

postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas 

pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, 

branżowych szkół lI stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie 

świętokrzyskim. 

 

ZASADY REKRUTACJI  

do  2-LETNIEJ Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 

§ 1 

1. Na semestr pierwszy klasy I Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się: 

1) absolwentów branżowych szkół I stopnia, którzy ukończyli szkołę branżową w okresie 

5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do 

publicznej branżowej szkoły II stopnia, absolwenci posiadają zaświadczenie o 

zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada 

pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w niżej wymienionych zawodach: 

 technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

 technik pojazdów samochodowych, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych, 

 technik usług fryzjerskich. 

2) kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, 

którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013. 

https://poradnik-dyrektora.pl/prawo/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-2512.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_7_o_0_a_165_u_1_p_0_l_0_i_0
https://poradnik-dyrektora.pl/prawo/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-2512.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_7_o_0_a_165_u_1_p_0_l_0_i_0


 

ZASADY REKRUTACJI  

do  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

§ 2 

1. Do Szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły: 

1) osoby pełnoletnie, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum, 

2) osoby, które ukończyły 16 lat, ale sytuacja życiowa lub zdrowotna uniemożliwia lub 

utrudnia im kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej 

3) absolwenci branżowych szkół I stopnia. 

2. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej oraz absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, 

mają możliwość przyjęcia na trzeci semestr. 

3. Do Szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą 18 lat w roku 

kalendarzowym, w którym podejmują naukę z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Do Szkoły przyjmowane są osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych ukończyły 16 lat, jeżeli osoby te mają opóźnienie w cyklu kształcenia 

związane z sytuacją życiową lub  zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą 

podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży. 

 

KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW 

§ 3 

 

1. Kandydatów do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna dla Dorosłych (Szkolna KRD). 

2. Komisję powołuje i ustala jej zadania, Dyrektor Szkoły w miesiącu lutym każdego  

roku. 

3. W skład Komisji wchodzą: 

1) wicedyrektor jako przewodniczący, 

2) co najmniej trzech nauczycieli, którzy są zatrudnieni w Szkole jako członkowie 

Komisji, 

3) pracownicy administracji.  

4. Szkolna KRD kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do Szkoły w trybie i na 

zasadach określonych decyzją Kuratora oraz regulaminem rekrutacji, a w szczegól-

ności: 

1) ustala listę kandydatów przyjętych do Szkoły, 

2) udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji i porad o możliwości  

wyboru innej szkoły, 



3) dokumentuje swoją pracę i przebieg posiedzeń. 

 

§ 4 

1. W okresie rekrutacji, tj. od 15 maja  do 12 lipca 2023 r. kandydaci składają wniosek  

o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia lub od 15 maja  do 30 czerwca 2023 r.  

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

2. Wniosek zawiera:  

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

2) imiona rodziców, 

3) adres miejsca zamieszkania kandydata, 

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata. 

3. Od 15 maja do 24 lipca 2023 r.  wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie   

      zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 

4. Do 12 lipca 2023 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  

Branżowej Szkoły II Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych 

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

5. 20 lipca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

6. Od 21 lipca do 27 lipca 2023 r. potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia  

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, o ile nie zostało ono 

złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie  do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego 

 o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia. 

7. W dniu 28 lipca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 oraz 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

 

 

 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5 

1. Terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych są zgodne z zarządzeniem nr 10/2023 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z 

dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów 

do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, 

branżowych szkół lI stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie 

świętokrzyskim. 

2. W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż wolnych miejsc, przedłuża się termin 

składania podań zgodnie z zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach. 


