
URUCHAMIANIE I ORGANIZACJA 

KSZTAŁCENIA 

W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA 

(OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.) 



• Branżową szkołę II stopnia tworzy się z dniem 1 września 2020 r.

• Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły II stopnia 

przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021

(art. 173 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo oświatowe; Dz.U. poz. 60, ze zm.)
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• Kształcenie w branżowej szkole II stopnia odbywa się w zawodach 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. 

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego; Dz.U. 

poz. 7)

• W przypadku branżowej szkoły II stopnia dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, 

w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady 

rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie 

z potrzebami rynku pracy

(art. 68 ust. 7 oraz 7d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.)

UWAGA: w BS II

OBOWIĄZEK UZYSKANIA OPINII RADY – TAK

OBOWIĄZKOWA WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI - NIE
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Procedura założenia/uruchomienia

publicznej szkoły branżowej II stopnia

Szkoła branżowa II stopnia jest odrębną jednostką oświatową od szkoły

branżowej I stopnia.

U.P.O. Art. 88. [Założenie szkoły lub placówki publicznej]

1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu

założycielskiego, który określa odpowiednio jej typ lub rodzaj, nazwę i

siedzibę.

7. Organ lub osoba, o których mowa w art. 8 ust. 2, zakładająca szkołę lub

placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.

8. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się

właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do

sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką.
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Zgodnie z art. 68 ust.7a pr. ośw. opinia wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest 

wymagana w przypadku:

1) rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli 

szkoła posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przewidziano zawód o 

charakterze pomocniczym;

2) organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów 

będących młodocianymi pracownikami (tzw. oddział wielozawodowy).

Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy jest wymagane 

również w przypadku, gdy na dany zawód występuje nadwyżka 

zapotrzebowania, zgodnie z prognozą ministra (art. 68 ust 7b pr. ośw.). Oznacza 

to, że nawet jeśli szkoła już prowadzi kształcenie w danym zawodzie, to 

dyrektor każdego roku będzie musiał analizować obwieszczenie ministra i w 

przypadku określonym w art. 68 ust 7 pr. ośw. ponownie występować o opinię 

do wojewódzkiej rady rynku pracy. Wydawanie opinii na 5 lat wynika ze 

zmienionego art. 22 ust. 5c ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy – art. 25 pkt 4 lit. b z.u.p.o.
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Art. 29. [Organy jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania i 

kompetencje organu prowadzącego]

• Szkołę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który 

określa jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę, a także nadaje się pierwszy 

statut. Zadania te w drodze uchwały wykonuje rada powiatu.

• Akt założycielski i statut szkoły przesyła się właściwemu kuratorowi 

oświaty (art. 88 ust. 1 i 7 - 8 oraz art. 29 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

• Organ prowadzący, za który działa starosta, powołuje komisję 

rekrutacyjną do przeprowadzenia pierwszego postępowania 

rekrutacyjnego, w tym wyznacza osobę upoważnioną do wykonywania 

zadań zastrzeżonych w tym postępowaniu dla dyrektora szkoły (art. 159 

ust. 2 i ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 2 PO).



REKRUTACJA

• Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia 

przyjmuje się kandydatów, którzy m.in.:

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej 

szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, 

do której ubiegają się o przyjęcie (Dz.U.2019 poz. 1700 – zał.3 nr 76)

3) posiadają zaświadczenie lekarskie (…)

• Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia 

przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I 

stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, 

na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II 

stopnia.

(art. 135 ustawy - Prawo oświatowe)
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Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I 

publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole 

począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Kandydaci muszą posiadać m.in.:

1) świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej;

2) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole 

zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, 

do której ubiegają się o przyjęcie;

3) zaświadczenie lekarskie (…)

(art. 95 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 2245, ze zm.)
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• W branżowej szkole II stopnia kształcenie może odbywać się 

w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej 
(formę kształcenia określa statut szkoły, wymiar godzin przeznaczonych 

na realizację kształcenia określa ramowy plan nauczania)

(art. 18 ust. 2a ustawy - Prawo oświatowe)

UWAGA: NIE ŁĄCZY SIĘ RÓŻNYCH FORM W DANYM ZAWODZIE

• W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, 

są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

(art. 109 ust. 2a ustawy - Prawo oświatowe)
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W latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego 

są realizowane wspólnie przez absolwentów dotychczasowych 

zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów branżowych szkół I 

stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, 

w tym praktyczna nauka zawodu, są realizowane w ramach tego 

samego kwalifikacyjnego kursu zawodowego przez absolwentów 

dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów 

branżowych szkół I stopnia.

(art. 96 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw)
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W roku szkolnym 2022/2023:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego są 

realizowane odrębnie przez:

a) absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych 

oraz absolwentów branżowych szkół I stopnia będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum,

b) absolwentów branżowych szkół I stopnia będących absolwentami 

szkoły podstawowej;

2) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, 

w tym praktyczna nauka zawodu są realizowane w ramach tego 

samego kwalifikacyjnego kursu zawodowego przez absolwentów 

dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz absolwentów 

branżowych szkół I stopnia.

(art. 96 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw)
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• W branżowej szkole II stopnia zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia w zawodzie prowadzone w ramach kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego mogą być realizowane w innych jednostkach 

organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia takich kursów oraz 

przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy szkołą a daną jednostką.

• W zajęciach tych mogą uczestniczyć osoby niebędące słuchaczami 

branżowej szkoły II stopnia zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 117 ust. 5 ustawy.

(par. 14 ust. 2-3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli; 

Dz.U. z 2019 r. poz. 502)
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Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkole dla 

dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej odbywa się 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 44s–44za oraz przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zb.

(art. 44r ustawy o systemie oświaty)

W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej 

słuchacz podlega klasyfikacji:

1) semestralnej;

2) końcowej.
(art. 44v ustawy o systemie oświaty)

Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu 

egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

(art. 44w ustawy o systemie oświaty)
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• Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie 

dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu 

nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu 

zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

(art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe)

• Osoba która ukończyła branżową szkołę II stopnia posiada 

wykształcenie średnie branżowe

(art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe)
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Egzamin maturalny, na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b, jest przeprowadzany 

dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli 

kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci 

dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2028/2029

(art. 297 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe)

Preferencje na egzaminie maturalnym dla posiadaczy określonych 

kwalifikacji zawodowych będą miały zastosowanie: 

 od roku szkolnego 2021/2022 do absolwentów branżowej szkoły II 

stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole 

I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum

 roku szkolnego 2023/2024 do absolwentów branżowej szkoły II 

stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole 

I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej
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Preferencje na egzaminie maturalnym dla posiadaczy 

określonych kwalifikacji zawodowych

Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego 

przedmiotu

dodatkowego nie dotyczy absolwenta posiadającego:

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika albo

2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji 

wyodrębnionych w

danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w 

danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji 

zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie 

nauczanym na poziomie technika (…)                                    

/art. 44 zzd ust. 4b USO/

Na świadectwie wpisuje się „-------------”. 

Uczeń nie otrzymuje punktów.
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Dziękujemy za uwagę
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