
Uwaga! 

 

    Utworzenie klasy w wymienionych poniżej zawodach  jest zależne od liczby 

zainteresowanych kandydatów. 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI   

DO KLASY PIERWSZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA 

W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

W SOCHACZEWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

  

I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (DZ.U. z 2018 r. poz.996 ze zm.)  

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

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (DZ. U. 2019 

r. poz. 1737) 

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.2020 poz. 493 ze zm.). 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.  

5. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 5 z dnia 29 stycznia 2021 roku. 

 

II. KALENDARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

REKRUTACJA ZASADNICZA 
 

l.p. Branżowa szkoła II 

stopnia 

postępowanie 

 

1 

 

od 17 maja 2021 r.  

do 2 lipca 2021 r. 

 

 

złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

2 do 20 lipca 2021 r. 
 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydatów warunków  poświadczonych  w oświadczeniach, w 

tym  dokonanie  przez przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności 



4 21 lipca2021 r. 

  

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych  

5 od 17 maja 2021 r. 

do 20 lipca2021 r. 

 

wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie. 

 

6 od 22 lipca 2021 r. 

do 27 lipca 2021 r. 

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

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 lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły 

zawodowej( absolwenci, którzy rozpoczęli naukę w tej szkole 

począwszy od roku szkolnego 2012/2013)  o ile nie zostały 

złożone wcześniej oraz  zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  

praktycznej nauki zawodu. 

7  28 lipca  2021 r. 

 godz. 14.00 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych 

8 28 lipca 2021 r. 

  

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty  o 

liczbie wolnych miejsc 

9 do 29 lipca  2021 r. opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

informacji o liczbie wolnych miejsc 

10 do 2 sierpnia 2021 r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

11 do 3 dni od dnia 

wystąpienia o 

sporządzenie 

uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienie odmowy 

przyjęcia 

12 do 3 dni od dnia 

otrzymania 

uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

13 do 3 dni od dnia 

złożenia odwołania 

do dyrektora szkoły 

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
 

1 od 2 sierpnia 2021 r. 

 do 5 sierpnia 2021 r. 

 

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

2 do 13 sierpnia 2021 r.  weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych  

złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  

w tym dokonanie czynności o których mowa w art.20t  ust. 7 

ustawy o systemie oświaty oraz art.150 ust.7 ustawy prawo 

oświatowe   



3 
 

16 sierpnia 2021 r. 

 

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

4 od 2 sierpnia 2021 r.  

do 17 sierpnia 2021 r.  

 

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badania lekarskie 

5 od 17 sierpnia 2021 r. 

do 20 sierpnia 2021 r. 

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

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 lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły 

zawodowej( absolwenci, którzy rozpoczęli naukę w tej szkole 

począwszy od roku szkolnego 2012/2013)  o ile nie zostały 

złożone wcześniej oraz  zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  

praktycznej nauki zawodu. 

6 23 sierpnia 2021 r. 

godz. 14.00 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

7 23 sierpnia 2021 r.   poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty  o 

liczbie wolnych miejsc w szkole 

8  24 sierpnia 2021 r. opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

9 26 sierpnia 2021 r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

10 do 3 dni od dnia 

wystąpienia o 

sporządzenie 

uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienie odmowy 

przyjęcia 

11 do 3 dni od dnia 

otrzymania 

uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

12 do 3 dni od dnia 

złożenia odwołania 

do dyrektora szkoły 

dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

   

III. OFERTA EDUKACYJNA 

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w 

Branżowej  szkole  II stopnia proponowane są następujące  zawody: 

- technik mechanik; 

- technik pojazdów samochodowych; 



- technik usług fryzjerskich 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, jeżeli jest to szkoła pierwszego wyboru, 

powinni dostarczyć: 

a. podanie o przyjęcie do szkoły, podpisane przez kandydata wraz z numerem telefonu; 

b. dwie aktualne fotografie z danymi na odwrocie(imię, nazwisko, data urodzenia oraz 

klasa), po zakwalifikowaniu się do szkoły; 

c.   świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły 

zawodowej ( absolwenci, którzy rozpoczęli naukę w tej szkole począwszy od roku 

szkolnego 2012/2013); 

d.  zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres 

odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w 

branżowej szkole II stopnia  

e. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

 2.  Oświadczenie woli uczęszczania do naszej placówki, po przyjęciu ucznia do     

szkoły  lub oświadczenie kandydata o rezygnacji z uczęszczania do szkoły, złożone na 

piśmie. 

 

 

 


