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ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ 
POLICEALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO 

BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

Podstawa prawna: 
 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). 
 

1. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się kandydaci 
posiadający wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej powinni posiadać zaświadczenie 
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu. 

3. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 
podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – powinni 
posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  
o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) 

4. W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego 
podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje 
przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie 
prawa jazdy kategorii C lub C+E – powinni posiadać orzeczenie psychologiczne o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 
ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki,                      
niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:  

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
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d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata; 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę; 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

Powyższe kryteria mają jednakowa wartość. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę 
kolejność zgłoszeń. 

7. Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej kandydaci wypełniają i składają  
w szkole w terminie od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. 

8. Wnioski o przyjęcie w formie elektronicznej będą dostępne na stronach internetowych 
szkół. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie. 
Formularz wniosku dostępny będzie w każdej szkole policealnej.  

9. Dopuszczalne formy składania wniosku: 

1) Wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres 
szkoły (skanów w postaci pdf). 

 Adresy mailowe i numery telefonów placówek znajdą Państwo na stronach 
internetowych szkół lub pod adresami: 

 https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/publiczne_jednostki_o
swiatowe/, 

 https://rspo.men.gov.pl/. 

2) Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.  

10. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora szkoły. 

 
 
 


