
Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 4/2022  

z dnia 21.04.2022 r. 
 
 

 
 
 

 
Regulamin rekrutacji 

do Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu 
na rok szkolny 2022/2023 

dla absolwentów szkoły podstawowej. 
 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737), 

3. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, (…) na 
terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023 

 
 

§ 1 
 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Technikum nr 5  
i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym 
Sączu. 

2. Dyrektor ZSB w Nowym Sączu proponuje organowi prowadzącemu ilość 
rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich zatwierdzeniu podaje 
kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji. 

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor ZSB w Nowym Sączu powołuje 
Szkolną Komisję Rekrutacyjna, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 
członków komisji zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. 
 

§ 2 
 

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Budowlanych w 
Nowym Sączu prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru 
elektronicznego firmy VULCAN 

 
§ 3 

 
Na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie rekrutacja  

do następujących klas pierwszych: 



 
 (pięcioletni cykl kształcenia w Technikum; trzyletni okres kształcenia w 

Branżowej Szkole I Stopnia) 
 
 

Technikum Nr 5  
 

L.p. Klasa Zawód 
Przedmioty 

punktowane 
J. obce 

Przedmioty 
rozszerzone 

Liczba 
miejsc w 

klasie 

1. 1 aT 
Technik budownictwa 
311204 

język polski, 
matematyka, 
chemia, 
język obcy 

j. angielski, 
j. niemiecki 

matematyka 
geografia 32 

2. 1 bT/½ 
Technik budownictwa z 
elementami aranżacji 
wnętrz 311204 

język polski, 
matematyka, 
chemia, 
język obcy 

j. angielski, 
j. niemiecki 

matematyka 
geografia 16 

3. 1 bT/½ 
Technik renowacji 
elementów architektury 
311210 

język polski, 
matematyka, 
chemia, 
język obcy 

j. angielski, 
j. niemiecki 

matematyka 
geografia 16 

4. 1 cT/½ 
Technik robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 311219 

język polski, 
matematyka, 
chemia, 
język obcy 

j. angielski, 
j. niemiecki 

matematyka 
geografia 16 

5. 1 cT/½ 
Technik budowy dróg 
311216 

język polski, 
matematyka, 
chemia, 
język obcy 

j. angielski, 
j. niemiecki 

matematyka 
geografia 16 

6. 1 dT/½ 
Technik inżynierii 
sanitarnej 311218 

język polski, 
matematyka, 
chemia, język obcy 

j. angielski, 
j. niemiecki 

matematyka 
geografia 16 

 
7. 
 

1 dT/½ 
Technik urządzeń i 
systemów energetyki 
odnawialnej 311930 

język polski, 
matematyka, 
chemia, 
język obcy 

j. angielski, 
j. niemiecki 

matematyka 
geografia 16 

 
 
 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 

 

L.p. Klasa Zawód 
Przedmioty 

punktowane 
J. obce 

Liczba 
miejsc  

w klasie 

1.  1aB/½ 
Murarz - tynkarz 
711204 

język polski, 
matematyka, j. obcy,  
technika 

Język angielski 14 

2.  1aB/½ 
Monter sieci i instalacji 
sanitarnych  712618 

język polski, 
matematyka, j. obcy, 
technika 

Język angielski 14 

3.  1bB 
Monter zabudowy  
i robót wykończeniowych  

język polski, 
matematyka, j. obcy, 

Język angielski 28 



w budownictwie 712905 technika 

4.  1dB 

Klasa wielozawodowa dla 
młodocianych 
pracowników kształcąca w 
zawodach: 
Stolarz 752205 
Monter stolarki budowlanej 
712906 
Monter sieci i instalacji 
sanitarnych  712618 
Monter zabudowy  
i robót wykończeniowych  
w budownictwie 712905 

język polski, 
matematyka, j. obcy, 
technika 

Język angielski 28 

 
 

§ 4 
 

1. Do każdej klasy pierwszej Technikum zostanie przyjętych po 30 uczniów z najwyższą 
ilością punktów uzyskanych: 
a) z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, 

matematyki, języka angielskiego (języka obcego) i jednego wskazanego przez 
szkołę, 

b) z punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty, 
c) za szczególne osiągnięcia ucznia, 
d) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, 
e) za aktywność społeczną. 

2. Do każdej klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 zostanie przyjętych po 30 
uczniów z najwyższą ilością punktów uzyskanych: 

a) z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki 
j. angielskiego i techniki, 

b) z punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty, 
c) za szczególne osiągnięcia ucznia, 
d) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, 
e) za aktywność społeczną. 
3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych w ust. 

1 a i 2 a stosuje się następująca punktację: 
 
 
 
 
 
 

 
4. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.  
5. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego oraz 

matematyki – mnoży się przez 0,3; 
6. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z jednego przedmiotu do 

wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o 
systemie oświaty, języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,2. 

7. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia bierze się pod 
uwagę następujące konkursy i zawody: 

celujący               18 pkt. 
bardzo dobry        17 pkt. 
dobry                   14 pkt. 
dostateczny           8 pkt. 
dopuszczający       2 pkt. 



 
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 
zawartych porozumień: 

 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów; 
 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 
ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty: 
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 
punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 
4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 
3 punkty; 

 
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 
 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje 
się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 3 punkty; 
 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy  
o systemie oświaty: 



 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
– przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
– przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 
punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 
3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 
2 punkty; 

 
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w 

pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 
8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na 
tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe 
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

9. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, 
art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – 
Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty. 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego 
nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których 



mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

 języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów; 

 języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród 
przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie 
oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 
11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego 
przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się 
na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego 
oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w 
art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin 
ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka 
obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród 
przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. 

 
 

§ 5 
 

1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów 
pierwszeństwo w przyjęciu maja kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów 
ustawowych: 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, wielodzietność rodziny 
kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 



 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 
 

§ 6 
 
1. Kandydaci  spoza systemu elektronicznej rekrutacji składają w szkole następujące 

dokumenty: 
 podanie o przyjęcie do szkoły  
 poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum 
 poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego 
 w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenia 

zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kształcenia w zawodzie, 

 zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 
konkursów, o których mowa w § 4 

 
 
 

§ 7 
 
 

1. W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia w danej szkole i chęci potwierdzenia 
woli nauki kandydat w terminie zgodnym z harmonogramem zawartym w § 8 
niniejszego regulaminu składa następujące dokumenty: 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

 dwie fotografie – (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą 
urodzenia)  

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 
w danym zawodzie. 

 
§ 8 

 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 

oraz terminy składania dokumentów. 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

od 16 maja 2022 r. 
do 20 czerwca 
2022 r. 

od 27 lipca 2022 r. 
do 3 sierpnia 2022 r. 



2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej, w której dla 
kandydatów przeprowadza się: 

 sprawdzian uzdolnień kierunkowych – 
dotyczy szkoły, w której jest realizowany 
program nauczania wymagający od 
kandydatów szczególnych indywidualnych 
predyspozycji; 

 sprawdzian kompetencji językowych 
– dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału 
dwujęzycznego lub oddziału 
międzynarodowego w publicznej szkole 
ponadpodstawowej; 

 sprawdzian predyspozycji językowych 
– dotyczy szkoły, w której utworzono klasę 
wstępną; 

 próby sprawności fizycznej - dotyczy 
szkoły sportowej, mistrzostwa 
sportowego, oddziału sportowego, oddziału 
mistrzostwa sportowego lub 
oddziału przygotowania wojskowego w 
publicznej szkole ponadpodstawowej. 

od 16 maja 2022 r. 
do 30 maja 2022 r. 

od 27 lipca 2022 r. 
do 28 lipca 2022 r. 

3. 

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną 
odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych, sprawdzianu kompetencji 
językowych, sprawdzianu predyspozycji 
językowych, prób sprawności fizycznej. 

od 31 maja 2022 r. 
do 13 czerwca 2022 
r. 

od 29 lipca 2022 r. 
do 1 sierpnia 2022 r. 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 
sprawdzianu kompetencji językowych, 
sprawdzianu predyspozycji językowych, prób 
sprawności fizycznej. 
 

I termin do 15 
czerwca 2022 r.; 
II termin do 30 
czerwca 
2022 r. 

do 2 sierpnia 2022 r. 

5. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego 
wniosku, w tym zmiana przez kandydata 
wniosku o przyjęcie , z uwagi na zmianę szkół 
do których kandyduje. 
 

od 24 czerwca 
2022 r. 
do 12 lipca 2022 r. 

---------------- 

6. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczonych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności. 

do 12 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. 



 

7. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
ustalonych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) okoliczności wskazanych w 
oświadczeniach. 
 

do 18 lipca 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r. 

8. 

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

19 lipca 2022 r. 9 sierpnia 2022 r. 

9. 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania 
lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia 
przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe / 
kształcenie w zawodzie. 
 

od 16 maja 2022 r. 
do 21 lipca 2022 r. 

od 3 sierpnia 2022 r. 
do 11 sierpnia 2022 r. 

10. 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do 
której kandydat został zakwalifikowany w 
postaci przedłożenia:  

 oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej, 

 oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 
do szkoły, 

 zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu - przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe, 

 orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami, 

 orzeczenia psychologicznego o braku 
przeciwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem. 

 

do 25 lipca 2022 r. do 17 sierpnia 2022 

11. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
 

26 lipca 2022 r. 
do godz. 12.00 

18 sierpnia 2022 r. 

12. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora 
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole - 
wypełnienie arkusza, który znajduje się w 

26 lipca 2022 r. 18 sierpnia 2022 r. 



Panelu Dyrektora na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

13. 

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc 
w szkołach ponadpodstawowych na stronie 
internetowej Kuratorium Oświaty w 
Krakowie. 

do 27 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. 

 
 
 

§ 9 
 

1. Tryb odwoławczy określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 
(Dz.U. 2019 poz. 1148) 

 


