
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora ZSCKR w Janowie nr 7/2023 w sprawie rekrutacji 

 

TERMINY REKRUTACJI  

na semestr I branżowej  szkoły II stopnia 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie  

na rok szkolny 2023/2024 

Lp. Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie na semestr I klasy 

publicznej branżowej szkoły II stopnia.  

15.05.2023-

19.06.2023  

do godz. 1500 

25.07.2023- 

28.07.2023  

do godz. 1500 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia o 

świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz o zaświadczenie 

o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres 

odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym 

w branżowej szkole II stopnia i zaświadczenia, o których mowa w art. 

135 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe  

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

23.06.2023-

12.07.2023 do 

godz. 1500 

nie dotyczy 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

branżowej szkoły II stopnia i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 17.07.2023 do 07.08.2023 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

18.07.2023  

o godz. 1000 

08.08.2023  

o godz. 1000 

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie. 15.05.2023-

19.07.2023 

25.07.2023-

09.08.2023 

6. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz 

zaświadczenia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu. 

do 21.07.2023 do 

godz. 1500 

do 11.08.2023 do 

godz. 1500 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

24.07.2023  

o godz. 1000 

14.08.2023  

o godz. 1000 

8. Sporządzenie i przekazanie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przez 

komisję rekrutacyjną danej szkoły ponadpodstawowej informacji o 

liczbie wolnych miejsc w tej szkole. 

24.07.2023  

do godz. 1430 

14.08.2023  

do godz. 1430 

9. Udostępnienie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na stronie 

internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole branżowej II 

stopnia. 

25.07.2023 16.08.2023 

10. Możliwość wystąpienia rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub 

kandydata pełnoletniego do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 27.07.2023 do 17.08.2023 

11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

12. Możliwość wniesienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub 

kandydata pełnoletniego odwołania do dyrektora szkoły od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej.  

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

 


