
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła II Stopnia w Pilźnie 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok 

szkolny 2023/2024 na semestr pierwszy do klasy pierwszej 

Rzemieślniczej Branżowej szkoły II stopnia w Pilźnie 
 

L.p. Rodzaj czynności Termin główny Termin uzupełniający 

1. 

Złożenie wniosku o 

przyjęcie do branżowej 
szkoły II stopnia 

do 28.06.2023 r. do 17.07.2023r. 

2. 

Podanie do publicznej 

wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów 

zakwalifikowanych  

i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

do 

04.07.2023 r. 

do godz. 1200 

do  

24.07.2023 r. 

do godz. 1200 

3. 

Wydanie przez szkołę 

prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na 
badanie lekarskie 

kandydatowi, który 

dokonał wyboru 

kształcenia w danym 
zawodzie 

do  

05.07.2023 r. 

do 

25.07.2023 r. 

4. 

Potwierdzenie przez 

rodzica  kandydata albo 
kandydata pełnoletniego 

woli przyjęcia  w postaci 

przedłożenia: 

-oryginału świadectwa 
ukończenia branżowej 

szkoły I stopnia lub 

zasadniczej szkoły 
zawodowej1) 

-zaświadczenia o 

zawodzie nauczanym w 
branżowej szkole I 

stopnia lub zasadniczej 

szkole zawodowej 2)  

od 

04.07.2023 r. 
do 

11.07.2023 r. 

do godz.1500 

od  

24.07.2023 r. 
do 

28.08.2023 r. 

do godz.1500 

5. 

Podanie do publicznej 
wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych  
i nieprzyjętych 

12.07.2023 r. 
do godz. 1200 

31.07.2023 r. 
do godz. 1200 

6. 

Wniesienie do dyrektora 

szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 
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1)
   Dotyczy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole od 

roku 2012/2013 (art. 95  ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz  niektórych innych ustaw ( Dz. U. z  2018 r. poz. 2245  

z późn.zm.); 

2)
   Dotyczy kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I 

stopnia bądź w zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają  się o przyjęcie 

(art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm. ) oraz art. 95 ust. 

2 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn.zm.); 

 


