
 
Kalendarium procedury rekrutacyjno – kwalifikacyjnej dla absolwentów  

szkoły podstawowej do klasy I technikum i branżowej szkoły I stopnia 
 w roku szkolnym 2023/2024 

 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych. 
 

od 15 maja 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.  
 

(w postępowaniu uzupełniającym od 24. 07 2023r. do 31. 07. 2023r.) 

 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany wniosku 
złożonego wcześniej, z uwagi na zmianę szkoły lub oddziałów albo złożenie nowego wniosku wraz z 
dokumentami 

 
od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 1500 

 
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 
 

18 lipca 2023 r. do godz. 1200 

 

(w postępowaniu uzupełniającym – 8.08.2023r. do godz. 1200) 
 

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

od 15 maja 2023 r. do 19 lipca 2023 r. 
 

(w postępowaniu uzupełniającym od 24.07.2023r. do 9.08.2023r.) 
 
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu. 

 
18 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 1500 

 
(w postępowaniu uzupełniającym od 8.08.2023r. do 11.08.2023r.) 

 
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 
 

24 lipca  2023 r., do godz. 1200 

 
(w postępowaniu uzupełniającym 14.08.2023r. do godz. 1200) 

 
Próg punktowy:  
Technikum  – 90 pkt.  
Branżowa Szkoła I stopnia – 30 pkt. 

 
 

 
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji :    
 - język polski, 
 - matematyka, 

       - zajęcia techniczne (technika), 
 - informatyka. 



 
Kalendarium procedury rekrutacyjno – kwalifikacyjnej 

do branżowej szkoły II stopnia 
 w roku szkolnym 2023/2024 

 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
 

do 21 lipca 2023r. 

 
(w postępowaniu uzupełniającym do 10.08.2023r.) 

 

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

31 lipca 2023 r. do godz. 1400 

 
(w postępowaniu uzupełniającym 21.08.2023r. do godzi. 1400) 

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

 
do 2 sierpnia 2023 r. 

 
(w postępowaniu uzupełniającym do 23.08.2023r.) 

 
4. 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 oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 

Od 31 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. do godz. 1500 

 
(w postępowaniu uzupełniającym od 21.08.2023r. do 25.08.2023r. do godz. 1500) 

 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 
 

7 sierpnia  2023 r., do godz. 1400 

 

(w postępowaniu uzupełniającym 28.08.2023r. do godz. 1400) 
 

 
Podstawa prawna: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z dnia 25 listopada 2022 r., poz. 2431); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej §11a i §11 bab ust. 3 1 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U.z 2020 r.,  poz.493 z 

późn. zm.); 

 -Zarządzenie Nr 9/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.01.2023 r., (załącznik nr 1, załącznik  nr 3). 

 
 
 
 



Klasa 1 technikum i klasa 1 branżowej szkoły I stopnia - wymagane dokumenty: 
1- wniosek (podanie), 
2 -trzy fotografie, 
3- bilans ucznia kończącego ósmą klasę 
4- wyniki egzaminu ósmoklasisty, 
5- świadectwo ukończenia ósmej klasy 
6- zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie 
 
Klasa 1 (semestr I) branżowej szkoły II stopnia – wymagana dokumenty: 
1 – wniosek  
2 – trzy fotografie 
2 – świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia 
3 – zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia 
4 – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu 

 
 

 


