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SZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI 

na rok szkolny 2022/2023 
 

 

 
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 

IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 

 W INOWROCŁAWIU 

 



Podstawa Prawna: 
 

 Art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 
r., poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust.5, art. 165 
ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) 

 Art. 154 ust 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1082) i § 11bab ust. 3 rozporządzenia MEN z 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, 530, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 
2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 
1525, 1743, 2047, 2302 i 2394)  

 Zarządzenie nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 
2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 
do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 
ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych, branżowych szkół II 
stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim. 

 
 

§ 1 

Wprowadzono terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: pięcioletniego Technikum 

i trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia: 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas 
I pięcioletnich Techników i trzyletniej Branżowej Szkoły I 
stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 
wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 16 maja 2022 r. 

(poniedziałek) do  

21 czerwca 2022 r. 

(wtorek)  

do godz. 15.00 

od 25 lipca 2022 r. 

(poniedziałek) od 

godz. 12.00 do 01 

sierpnia 2022 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15.00 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I pięcioletniego 
Technikum i trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia o 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie 
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 
wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o 
przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. 

od 24 czerwca 2022 r. 

(piątek) do  

12 lipca 2022 r. 

(wtorek)  

do godz. 15.00 

- 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do klasy I pięcioletniego Technikum i trzyletniej 

do 12 lipca 2022 r. do 01 sierpnia 2022 r. 



Branżowej Szkoły I stopnia i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem 
tych okoliczności. 

(wtorek) 

 

 

 

(poniedziałek) 

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do klasy I pięcioletniego Technikum i trzyletniej 
Branżowej Szkoły I stopnia i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
okoliczności ustalonych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. 

do 18 lipca 2022 r. 

(poniedziałek) 

 

 

 

do 08 sierpnia 2022 r. 

(poniedziałek) 

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

19 lipca 2022 r. 

(wtorek) godz. 12.00   

 

09 sierpnia 2022 r. 

(wtorek) godz. 12.00  

 

6 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badania lekarskie. 

od 16 maja 2022 r. 

(poniedziałek)  

do 20 lipca 2022 r. 

(środa) 

od 25 lipca 2022 r. 

(poniedziałek)  

do 09 sierpnia 2022 r. 

(wtorek) 

7 Potwierdzenie przez kandydata  lub rodzica kandydata 
niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do 
szkoły, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio 
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do kierowania pojazdami, orzeczenia psychologicznego o 
braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 
pojazdami. 

do 22 lipca 2022 r. 

(piątek)  

do godz. 15.00 

do 11 sierpnia 2022 r. 

(czwartek)  

do godz. 15.00 

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych  

25 lipca 2022 r. 

(poniedziałek),  

godz. 12.00 

12sierpnia 2022 r. 

(piątek)  godz. 12.00 

 

9 Poinformowanie Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole 
poprzez wypełnienie formularza on-line udostępnionego pod 
adresem: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpOLSeR-
K9TWIbB1hCWODXODirIbDbpn5wB9hr6r9uv9PDcC4-
2Ug/viewform  

02 sierpnia 2022 r. 

(poniedziałek)  

23 sierpnia 2022 r. 

(poniedziałek) 

10 Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie 
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

do 26 lipca 2022 r. 

(wtorek) 

do 16 sierpnia 2022 r. 

(wtorek) 

11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 28 lipca 2022 r. 

(czwartek) 

do 16 sierpnia 2022 r. 

(wtorek) 

12 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 



odmowy przyjęcia. uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o 

przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 
 

§ 2 

 1. Kandydaci do klas pierwszych pięcioletniego Technikum i trzyletniej Branżowej Szkoły I 

stopnia składają niżej wymienione dokumenty: 

- podanie według wzoru (wygenerowane w systemie elektronicznej rekrutacji) 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej, 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

- 2 zdjęcia, 

- dokumenty o osiągnięciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych, wolontariacie 

kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia). Wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem. 

Rodzic/prawny opiekun ucznia niepełnoletniego deklarującego chęć podjęcia nauki w szkole 

zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, określonych w 

odrębnych przepisach, jakie uczeń winien złożyć podczas rekrutacji. Do czasu dostarczenia 

dokumentów uczeń ten figuruje na liście uczniów jako „przyjęty warunkowo”. 

 

2. Kandydat do pięcioletniego Technikum i trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia może 

uzyskać maksymalnie 200 pkt. 

 

3. Absolwenci szkół podstawowych, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych oraz laureatami konkursów przedmiotowych (konkursy zgodnie z wykazem 

Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty) przyjmowani są niezależnie od kryteriów 

zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

4. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej wynosi maksymalnie 100 pkt. (j. polski – 35, matematyka - 35, język 



obcy nowożytny – 30). Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z j. 

Polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z j. obcego nowożytnego mnoży się przez 

0,3. 

 

5. Oceny z j. polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane będą na punkty według 

następującej zasady: 

Za ocenę celująca – 18 pkt. 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt. 

Za aktywność społeczną – 3 pkt. 

 

Trzy przedmioty, które będą brane pod uwagę w rekrutacji do poszczególnych klas 

pięcioletniego Technikum: 

1. dla zawodu technik budownictwa – zajęcia techniczne, informatyka, wiedza o 

społeczeństwie 

 dla zawodu technik geodeta – zajęcia techniczne, informatyka, geografia 

 dla zawodu technik architektury krajobrazu – zajęcia techniczne, plastyka, geografia 

 dla zawodu technik renowacji elementów architektury – zajęcia techniczne, plastyka,  

historia 

 dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - zajęcia techniczne, 

informatyka, język obcy 

 

Trzy przedmioty, które będą brane pod uwagę w rekrutacji do poszczególnych klas  trzyletniej 

Branżowej Szkoły I stopnia: 

 dla zawodu murarz-tynkarz - zajęcia techniczne, informatyka, wiedza o 

społeczeństwie 

 dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zajęcia 

techniczne, informatyka, wiedza o społeczeństwie 

 dla zawodu dekarz - zajęcia techniczne, informatyka, wiedza o społeczeństwie 

 dla zawodu monter sieci i instalacji sanitarnych - zajęcia techniczne, informatyka, 

wiedza o społeczeństwie 

 dla zawodu monter stolarki budowlanej - zajęcia techniczne, informatyka, wiedza o 

społeczeństwie 



 

7. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, uzyskanych w 

postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności 

następujące kryteria: 

- uzyskana liczba punktów na egzaminie ósmoklasisty, 

- uzyskana liczba punktów za świadectwo, 

- uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia, 

- uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

- uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych, 

- kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w 

sprawie ograniczonej możliwości odbycia praktyki zawodowej ze względu na stan zdrowia 

kandydata. 

 

8. O przyjęciu do szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata w 

postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w tej 

samej szkole (pięcioletnie Technikum lub trzyletnia Branżowa Szkoła I stopnia) w przypadku 

nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej. 

 

9. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2022/2023 zamieszczone są 

na stronie www.budowlankaino.com 

 

§ 3 

1. Zobowiązuję członków komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do przestrzegania zapisów § 1 

i § 2 niniejszego zarządzenia. 

2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

       

 

 

Dyrektor Szkoły 

      Marcin Kuls 
 

 

 


