
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 
 

Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie  

z dnia 18 lutego 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2022/2023  do technikum, branżowej szkoły I stopnia i na kwalifikacyjny kurs zawodowy                                    

w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie 

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm)  oraz art. 95 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 

listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2245 z późn. zm), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. 

poz. 1737), Zarządzenie nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r. 

 § 11baa ust. 1 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 późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023  

 do technikum, branżowej szkoły I stopnia i na kwalifikacyjny kurs zawodowy                                    

w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. Nauczyciele wchodzący w skład szkolnej komisji rekrutacyjnej są zobowiązani do 

zapoznania się z wprowadzonym regulaminem. 

 

 

§ 3. Zarządzenie podlega umieszczeniu na stronie internetowej Dolnośląskiego Zespołu Szkół  

w Bożkowie i tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2022 r. 

 

 

 

 

                                                                            (-)mgr Józef Kochniarczyk 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2022 z dnia 18.02.2022 r. 

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 

 do technikum, branżowej szkoły I stopnia i na kwalifikacyjny kurs zawodowy  

w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie 

Podstawa prawna: 

1. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 

oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm) oraz art. 95 ust. 1 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2245 z późn. zm). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737). 

3. § 11bab ust. 1-2 , § 11a  oraz § 11bab ust. 3 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 2020r. poz. 493 

z późn. zm.). 

4. Zarządzenie nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r.  

5. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2022                      

z dnia 26 stycznia 2022 r. (terminy postępowania rekrutacyjnego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 

Rekrutację do klas pierwszych w Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie  przeprowadza 

sześcioosobowa komisja rekrutacyjna składająca się z nauczycieli DZS, powołana przez 

dyrektora szkoły, do zadań której należy w szczególności: 

1) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;   

2) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

3)  sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 

4) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. 

§ 2 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek 

kandydata pełnoletniego. Wniosek składa się do dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w 

Bożkowie. 

§ 3 

 Do klasy pierwszej technikum lub szkoły branżowej I stopnia Dolnośląskiego Zespołu Szkół  

w Bożkowie, przyjmuje się kandydatów, którzy: 

� posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

� posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

� posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdami (dotyczy kandydatów do klasy Technik Agrobiznesu, 

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technik Architektury Krajobrazu, 

Technik Weterynarii). 

§ 4 

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje ilość zgromadzonych punktów 

rekrutacyjnych. Przyjęcia dokonuje się kolejno poczynając od najwyższej liczby punktów, aż 



do pełnej rekrutacji oddziału. Kandydatom, którzy nie mieszczą się w gronie uczniów 

zakwalifikowanych do danego zawodu, zostanie w miarę możliwości Szkoły zaproponowany 

inny zawód (inny kierunek kształcenia).  

§ 5 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu  

rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.   

     1. 100 punktów rekrutacyjnych w przeliczenia na punkty wyników egzaminu 

ósmoklasisty. Wynik przedstawiony w procentach z: 

- języka polskiego – mnoży się przez 0,35; 

- matematyki -  mnoży się przez 0,35; 

- języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3. 

      2.  72 punkty rekrutacyjne w przypadku przeliczenia na punkty ocen z zajęć 

edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia ósmej klasy (języka polskiego, 

matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo języka polskiego, 

matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych).  Za oceny wyrażone w stopniu:    

- celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

- bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

- dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

      3.  7 punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej                             

z wyróżnieniem.  

      4. 18 punktów rekrutacyjnych za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

   a/ uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień: 



- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów; 

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów; 

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów. 

   b/ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

  - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów; 

   - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty; 

   - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty. 

   c/  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 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. 

d/ uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem albo turniejem o zasięgu ponad- 

wojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi  zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust.  6 ustawy o systemie oświaty: 

   - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów; 



  -  dwóch lub więcej tytułów laureatów z przedmiotu lub z przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów; 

 -  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów; 

  - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów; 

  - tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

  - tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty. 

e/ uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a - c, 

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. 

  f)  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ust. 1, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych 

zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów.     

      5.  3 punkty rekrutacyjne za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 

 



§ 6 

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

przelicza się oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego przy czym uzyskane z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów; 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów; 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów; 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów; 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów. 

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 30 punktów; 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów; 

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów; 

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów; 

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

 

§ 7 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty             

z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu 

ósmoklasisty albo poziomu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty , oceny wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z tych zajęć edukacyjnych przelicza się na 

punkty, w sposób określony w  paragrafie 6. 

 

 

 

 



§ 8 

Zajęcia edukacyjne preferowane przy rekrutacji do klasy I w Dolnośląskim Zespole Szkół: 

1/ dla kandydatów do klasy Technik  Agrobiznesu: 

-język polski;  

-język  obcy; 

-matematyka; 

- biologia. 

2/ dla kandydatów do klasy Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki: 

-język polski; 

-język  obcy; 

-matematyka; 

-fizyka. 

3/ dla kandydatów do klas Technik Architektura Krajobrazu: 

-język polski; 

-język  obcy; 

-matematyka,; 

-biologia. 

4/ dla kandydatów do klas Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych: 

-język polski; 

-język  obcy; 

-matematyka; 

-biologia. 

 5/ dla kandydatów do klas Technik Weterynarii:  

            -język polski; 

-język  obcy; 

-matematyka; 

-biologia. 



6/ dla kandydatów do klasy Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich :  

-język polski; 

-język  obcy; 

-matematyka; 

-geografia. 

  7/ dla kandydatów Szkoły Branżowej I stopnia: 

-język polski; 

-język  obcy; 

-matematyka; 

-geografia. 

                                                              § 9                          

 Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Zasadach rekrutacji do  

Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie w roku szkolnym 2022/2023  zawarte są                     

w przepisach stanowiących podstawę prawną do opracowania niniejszych Zasad rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla 

absolwentów szkoły podstawowej do: klasy I pięcioletniego technikum, trzyletniej szkoły 

branżowej I stopnia w  Dolnośląskim Zespole Szkół w Bożkowie  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Lp.  

Rodzaj czynności 

Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz 

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym  

 

od 16 maja 2022 r. 

do 20 czerwca 2022 r. 

do godz. 15.00 

 

od 2 sierpnia 2022 r. do 

4 sierpnia 2022 r. do 

godz. 15.00 

2.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz o zaświadczenie o 

szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

 

od 24 czerwca 2022 r. 

do 13 lipca 2022 r.          

do godz. 15.00 

 

---------------------- 

3. 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 okoliczności.  

 

 

 

do 13 lipca 2022 r. 

 

 

 

do 4 sierpnia 2022 r. 

5. 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 ustalonych przez 

wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) 

okoliczności wskazanych w oświadczeniach.  

 

 

do 20 lipca 2022 r. 

 

 

do 12 sierpnia 2022 r. 

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły 

 

21 lipca  2022 r. 

 

16 sierpnia 2022 r. 



7.   

 

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie  

 

 

od 16 maja 2022 r. 

do 25 lipca 2022r. 

 

 

od 2 sierpnia 2022 r. 

do 16 sierpnia 2022 r. 

8.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz 

oryginału zaświadczenia szczegółowych o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe  - 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 

przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem, a także 

zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do realizacji innowacji 

mundurowej (dla chętnych) 

 

od 22 lipca  2022r 

do 29 lipca 2022 r. 

 

 

od 17 sierpnia 2022r. 

do 22 sierpnia 2022 r. 

 

9.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisje rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 

szkoły 

1 sierpnia 2022 r. 

- do godz. 14.00 

 

23 sierpnia 2022 r. 

10.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w 

szkole.  

 

1 sierpnia 2022 r. 

 

23 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

 



Zasady rekrutacji do Kłodzkiej Szkoły Przed§ 10 

ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie prowadzi nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe:  

 

Zawód  Nazwa kwalifikacji  

Technik rolnik ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej 

ROL.10 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

Technik turystyki na obszarach wiejskich HGT.09 - Prowadzenie działalności turystycznej na 

obszarach wiejskich 

HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 

 

§ 11 

1.Na kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje się kandydatów, którzy:  

1) złożą wypełnione podanie przed rozpoczęciem zajęć na kursie; 

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu (skierowanie wydaje sekretariat szkoły); 

3) posiadają świadectwo ukończenia co najmniej szkoły podstawowej. 

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa  w ust.1, 

niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym i kolejnym etapie rekrutacyjnym są brane 

pod uwagę kryteria zawarte w art.147 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.).  

 

§ 12 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych 

miejsc na kursie, po zakończonej rekrutacji.   

 

§ 13 

O przyjęciu słuchacza na kwalifikacyjny kurs zawodowy po zakończonym postępowaniu 

rekrutacyjnym decyduje dyrektor.  

  

 



§ 14 

Terminy przeprowadzenia czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów na kwalifikacyjny 

kurs zawodowy . 

 

Lp.  Rodzaj czynności Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z 

wymaganymi dokumentami. 

 

od 16 maja 2022 r. do 

20 czerwca 2022 r. – do 

godz. 15.00 

 

od 2 sierpnia 2022 r. do 

4 sierpnia 2022r. do 

godz.15.00 

2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny 

kurs zawodowy i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata  warunków poświadczonych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności.  

 

 

do 13 lipca 2022 r. 

 

 

do 4 sierpnia 2022 r. 

3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs 

zawodowy i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata  warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta miasta) okoliczności 

wskazanych w oświadczeniach.  

 

 

do 20 lipca 2022 r. 

 

 

do 12 sierpnia 2022 r. 

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych na kwalifikacyjny kurs 

zawodowy. 

 

21  lipca 2022 r. 

 

 

16 sierpnia 2022 r. 

5.  Wydanie przez szkołę  skierowania na 

badanie lekarskie 

 

od 16maja 2022 r. do 

25 lipca 2022 r . 

 

od 2 sierpnia 2022 r. do 

16 sierpnia 2022 r. 



6.  Dostarczenie przez kandydata albo rodzica 

kandydata niepełnoletniego, o ile nie 

zostało ono złożone wraz z wnioskiem o 

przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 

 

 

od 22 lipca 2022 r. do  

29 lipca 2022 r. 

 

 

od 17 sierpnia 2022 r. do 

22 sierpnia 2022 r. – 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisje rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

1 sierpnia 2022 r. – do 

godz. 14.00 

23 sierpnia 2022 r . 

  

Do dnia 31 sierpnia 2022 r. wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane dokumenty, 

zgodnie z § 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 podejmowane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej  

Załączniki: 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

2. Podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy. 

3. Podanie do internatu. 

 

 

 


