
Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 
Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera 

w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 

na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia. 
rok szkolny 2020/2021. 

 

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia i zasadniczej 

szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020. 

Nauka w niej trwa 2 lata. Po ukończeniu można przystąpić do egzaminu maturalnego  

Przedmioty ogólnokształcące będą realizowane w jednej z wybranej przez utworzoną klasę formie 

(dziennej, stacjonarnej lub zaocznej) 

Kształcenie zawodowe prowadzone będzie w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, który kończy się 

egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji. 

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest uruchomienie 1 oddziału w ZAWODACH: 

 technik technologii żywności (dla absolwentów w zawodzie: cukiernik, piekarz, wędliniarz) 

 technik usług fryzjerskich (dla absolwentów w zawodzie fryzjer) 

 technik handlowiec (dla absolwentów w zawodzie sprzedawca) 

 technik żywienia i usług gastronomicznych (dla absolwentów w zawodzie kucharz) 

 inne (po uzyskaniu min. 10 osób chętnych z danego zawodu) 

 

Forma kształcenia (do wyboru przez klasę): 

 dzienna (zajęcia poniedziałek-piątek) 

 stacjonarna (zajęcia 2 lub 3 dni w tygodniu) 

 zaoczna (2 dni np.sobota – niedziela co 2 tygodnie) 

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy złożą następujące dokumenty: 

 świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 

2020; 

 zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, 

którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej 

szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie (do odebrania u dyrektora szkoły) 

 posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania do odebrania w sekretariacie szkoły) 

 wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania poniżej lub w sekretariacie) oraz 2 fotografie. 



 

Lp.  Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla  

szkół, w których zajęcia 
rozpoczynają się 

w pierwszym 
powszednim dniu 

września 

1 2 3 

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 

15.06 – 31.07.2020 r. 

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 11.08.2020 r. 

 

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

12.08.2020 r. 

4 Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badania lekarskie do 14.08.2020 r. 

5 Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo rodzica 
kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia  do 18.08.2020 r. 

do godz. 1500 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.08.2020 r. 

do godz. 1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



............................................................. ............................, dnia .......................... 
 (imię i nazwisko ucznia) 

.............................................................1 
  (PESEL) 

............................................................. 
  (adres zamieszkania ucznia, kod pocztowy) 

............................................................. 
(numer telefonu/adres e-mail) 

  

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół                                       

Usługowych i Spożywczych 

w Jaśle 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia w 

zawodzie …………...................................................................................................... . 

IMIONA I NAZWISKA 

RODZICÓW 2 
ADRESY RODZICÓW 3 

NUMER TELEFONU/ 

ADRES E-MAIL 

matka:   

ojciec:   

 

 

 .......................................................4 ....................................................... 

(podpis rodzica) (podpis kandydata) 

1
 w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 
2
 w przypadku kandydata pełnoletniego 

3
 w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców 

4
 w przypadku kandydata niepełnoletniego 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-01-2016&qplikid=1#P1A6


KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Administratorem danych Twoich i Twojego dziecka jest Zespół Szkół Usługowych                      i 
Spożywczych z siedzibą w Jaśle . 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych Twoich lub Twojego dziecka 
możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście  
lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl. 

3. Twoje dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

4. Podanie danych określonych w przepisach oświatowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
uczestnictwa w rekrutacji. Inne dane podajesz jeżeli chcesz i wyrażasz zgodę na ich 
przetwarzanie.  

5. Dane nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym 
odbiorcom, ani do państw trzecich.  

6. Dane przetwarzane będę do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu 
przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz uzupełniania. 

8. Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych w Zespole Szkół Usługowych                       i 
Spożywczych w Jaśle  narusza przepisy prawa przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Zespole Szkół Usługowych                       i 
Spożywczych w Jaśle  znajdziesz na stronie internetowej zsuisjaslo.nets.pl 

w zakładce RODO. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną. 

 

 ................................................ ................................................ 

 (miejscowość i data) (podpis kandydata) 

 ................................................4 

 (podpis rodzica) 


