
Zasady naboru do Branżowej Szkoły II st. nr 5 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 

w roku szkolnym 2023/2024 

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z 23 stycznia 2023 r. 

Ponadto na potrzeby rekrutacji do Branżowej Szkoły II st. nr 5 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 

ustala się: 

1. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

ZSP  nr 5. 

2. Nabór do BS II st. nr 5 prowadzony jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia. 

3. Nabór do BS II st. nr 5 prowadzony jest jako kontynuacja dla absolwentów branżowych szkół I stopnia 

w  zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej 

szkole I i II stopnia. Naukę zawodu technik handlowiec może podjąć absolwent branżowej szkoły 

I stopnia, który zakończył kształcenie w zawodzie sprzedawca, a w zawodzie technik logistyk absolwent 

branżowej szkoły I stopnia, który zakończył kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk. 

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do BS II st. nr 5 składa wniosek o przyjęcie do szkoły 

w sekretariacie uczniowskim w dniach od 16 maja 2023 r. do najpóźniej 21 czerwca 2023 r. do godz. 

15.00. 

5. W procesie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę punkty za oceny z następujących 

przedmiotów na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia: język polski, język angielski, 

matematyka oraz informatyka. 

6. Oceny przelicza się na punkty w następujący sposób: 

a) celujący - 18 punktów, 

b) bardzo dobry - 17 punktów, 

c) dobry - 14 punktów, 

d) dostateczny - 8 punktów, 

e) dopuszczający - 2 punkty. 

7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do BS II st. nr 5 ma obowiązek złożenia w sekretariacie 

uczniowskim świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 

10 lipca 2023 r. 

8. Kandydat ma obowiązek dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego najpóźniej do dnia 20 lipca 2023 r. 

do  godz. 15.00: 

a) oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, 

b) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada 

pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, 

c) zaświadczenie lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu,  

d) trzy fotografie. 

9. Listy kandydatów przyjętych do szkoły zostaną udostępnione w siedzibie szkoły w dniu 21 lipca 2023 r. 

do godz. 12.00. 

10. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne trwa od 21 lipca 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r. 


