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Regulamin rekrutacji 
 

§ 1 

Kryteria rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia 

 

1. Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie w Gnieźnie w roku szkolnym 2022/2023 

prowadzi nabór do dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia dla absolwentów Branżowej 

Szkoły I stopnia oraz absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy ukończyli 

kształcenie w latach 2015-2019 

2. Dokumenty wymagane od kandydata: 

a) podanie o przyjęcie do szkoły wydrukowane ze strony szkoły www.csrgniezno.pl 

lub pobrane w sekretariacie szkoły, 

b) oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub świadectwa 

ukończenia szkoły zawodowej*, 

c) 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, 

d) trzy podpisane zdjęcia, 

e) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

3. W przypadku małej liczby kandydatów, szkoła zastrzega sobie prawo nie otwarcia 

oddziałów.  

4. W przypadku większej liczby kandydatów o przyjęciu decydują następujące kryteria: 

a) wymienione na świadectwie ukończenia BSI (ZSZ) oceny z języka polskiego  

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ogólnokształcących (informatyka, język obcy), 

b) świadectwo ukończenia BSI (ZSZ) z wyróżnieniem. 

5. Kształcenie odbywa się w systemie  zaocznym. 

 

§ 2 

Terminy 

       

1. Terminy rekrutacji: 

a) od  01 czerwca do 30 czerwca 2022 r. – termin składania dokumentów, 

b) od 24 czerwca do 04 lipca 2022 r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo 

ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia, 

c) 04 lipca 2022 r.  – ogłoszenie listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły, 

f) od 04 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. - przedłożenie zaświadczenia lekarskiego  

zawierającego  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, 

d) 18 lipca 2022 r. – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 
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§ 3 

Uwagi końcowe 

 

1. Rekrutację do Branżowej Szkoły II stopnia  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. 

2. Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej można składać do Dyrektora Zespołu 

Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie. 

3. Dane osobowe słuchaczy chronione będą zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. 

4. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszą decyzją normowane są obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego. 

 
*Dotyczy absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie   

od roku szkolnego 2012/2013 

 


