
Terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I  
 

BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA na rok szkolny 2020/2021 

 
Od 15 czerwca 2020 do 4 sierpnia 2020 do godz. 15.00 
Złożenie wniosku o przyjęcie do BS II stopnia  wraz z dokumentami 

 

Do 4 sierpnia 2020, do godz. 15.00 
Uzupełnienie wniosku o:  

- świadectwo ukończenia branżowej szkoły I 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 

 

Od 15 czerwca 2020 do 14 sierpnia  2020 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. 

 

12 sierpnia 2020  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną                            

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 
Od 12 sierpnia 2020 do 18 sierpnia 2020 do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez kandydata, (rodzica lub opiekuna prawnego kandydata 

niepełnoletniego) woli przyjęcia 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 przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;  

 

19 sierpnia 2020 do godz. 14.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną                               

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

 
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie                      

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. 

Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie 

składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż                                        

do dnia 25 września 2020 (§ 11b pkt. 6 i 7 Rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 


