
Regulamin rekrutacji 
do Branżowej Szkoły Budownictwa II Stopnia w Zespole Szkół Budowlanych 

 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, ul. Słowicza 3 

na rok szkolny 2021/2022 

§ 1 

Rekrutację przeprowadza się do Branżowej Szkoły Budownictwa II Stopnia (publiczna szkoła 

dwuletnia) w zawodzie: technik robót wykończeniowych w budownictwie (kwalifikacja BUD. 25. 

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie). 

§ 2. 

W przypadku większej ilości chętnych niż zaplanowano miejsc o przyjęciu kandydata do klasy 

pierwszej (na semestr I) decyduje średnia ocen uzyskanych na świadectwie końcowym branżowej 

szkoły I stopnia lub szkoły zasadniczej. 

§ 3 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składnia 

dokumentów na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klasy pierwszej branżowy szkoły II 

stopnia są określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 7 z dnia 29 

stycznia 2021 r. 

 

§ 4. 

W przypadku brakującej ilości chętnych do utworzenia klasy I, brakująca ilość może być 

uzupełniona słuchaczami Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego z zakresu tej samej kwalifikacji, 

czyli BUD. 25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w 

budownictwie. 

§ 5. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w następują-

cych aktach prawnych: 

• Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dn. 19.06.2019) Dz.U. 2019 

poz. 1148 

• Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 

z dn. 11 stycznia 2017 r.) Dz.U. 2017 poz. 60 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1737) 

• Zarządzenie nr 7/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 29 stycznia 2021 r. w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 

• 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. 2020 poz. 493 z późn. zm.) 

 
Aleksander Błaszczak  

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie 
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