ZASADY REKRUTACJI
DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
im. św. Jana Pawła II
na rok szkolny 2017/2018
Opracowano na podstawie:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.)
2. Postanowienia
Śląskiego
Kuratora
Oświaty
Nr
OP-OR.110.2.19.2017
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzy letniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum
4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017r)
Terminarz czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018:
1) Złożenie wniosku o przyjęcie do trzyletniej szkoły branżowej I stopnia wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 19 maja do 19 czerwca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 14 lipca do 18 lipca 2017 r.
2) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do trzyletniej szkoły branżowej I stopnia
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.
3) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do trzyletniej szkoły
branżowej I stopnia dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 6 lipca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 10 sierpnia 2017r.
4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 7 lipca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 11 sierpnia 2017r.
5) Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie i złożył oświadczenie o wyborze tej szkoły:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 7 lipca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 11 sierpnia 2017r.
6) Potwierdzanie przez kandydatów lub ich rodziców woli uczęszczania do wybranej
szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
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zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego a także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do
podjęcia praktycznej nauki zawodu:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 7 lipca do 13 lipca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 14 sierpnia 2017r.
7) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach:
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 14 lipca 2017r,
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 16 sierpnia 2017r.
8) Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół na podbudowie
gimnazjum na rok szkolny 2017/2018
Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne
osiągnięcia ucznia:
1) W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik
przedstawiony w procentach z:
języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów
przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez
0,2.
2) W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: język polski,
matematyka, język obcy, informatyka wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
3) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursów przedmiotowych przyznaje się 10
punktów
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
przyznaje się 7 punktów
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursów tematycznego lub interdyscyplinarnego
przyznaje się 5 punktów
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 7 punktów
- tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5
punktów
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 3
punkty
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5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej
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.
6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 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.
7) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
przyznaje się 3 punkty.
8) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, na podstawie przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka
obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za
uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki 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;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie 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
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii 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
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
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e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
9) Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów
10) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba
wolnych miejsc w Szkole Branżowej I stopnia, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata, przez co należy rozumieć rodzinę wychowującą
troje i więcej dzieci,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność dziecka kandydata,
4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, przez co należy rozumieć
wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Kryteria określone w pkt 1) – 5) mają jednakową wartość.
11) 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.
12) Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora
Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty
w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych
kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są
do szkoły niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
12) Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu
gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za
granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat
nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej
rekrutacji elektronicznej.
Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących
w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
1.
2.
3.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.
Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole
pierwszego wyboru.
Do podania należy dołączyć umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy
o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2017 r.
(dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
(Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest
dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie
ukończyły gimnazjum.
Do dokumentów należy również dołączyć zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie
rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie.
Niedostarczenie zaświadczenia w terminie do dnia 14 sierpnia 2017r. będzie
skutkować skreśleniem z listy przyjętych kandydatów.
Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów
niepełnosprawnych.
Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora
gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną
numerem „1” oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną
numerem „1”, oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i 4.
W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa
ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego opatrzonymi napisem „Kopia nr 1”. Na życzenie ucznia lub jego
rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać
pozostałe kopie obu w/w dokumentów opatrzone odpowiednio napisem „Kopia nr 2”
i „Kopia nr 3”, które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem
elektronicznym.
Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej
szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Nie przekazanie oryginałów w/w dokumentów, o których mowa powyżej jest
jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy uczniów.

Komisja rekrutacyjna w składzie:
1. Dagmara Ogórek – przewodnicząca
2. Edmund Lewandowski - członek
3. Joanna Lewandowska - członek
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