
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

DLA ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

ORAZ ABSOLWENTÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

 do Branżowej Szkoły II stopnia w  Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach 

§ 1 

Rekrutację kandydatów na semestr pierwszy klasy I do branżowej szkoły II stopnia prowadzi Szkolna 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

§ 2 

1. Uczniowie podlegają rekrutacji będąc absolwentami branżowej szkoły I stopnia oraz absolwentami 

 dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy 

 od roku szkolnego 2012/2013. 

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci na semestr pierwszy określa Dyrektor Szkoły 

 w porozumieniu z Organem Prowadzącym. 

§ 3 

1. Termin składania wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia ustala się na: 

 - od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy w terminie od 15 czerwca 2020 r. 

 do 10 lipca 2020 r. składają : 

 a) wniosek o przyjęcie do szkoły, 

 b) kopię świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub kopię świadectwa ukończenia 

 zasadniczej szkoły zawodowej, 

 c) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub w zasadniczej szkole 

 zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 

 nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie. 

 

§ 4 

1. O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w Szkole, na pierwszym etapie 

 postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) punkty uzyskane za wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia 

 lub zasadniczej szkoły zawodowej oceny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego (najwyższa 



 ocena z dowolnego języka nowożytnego realizowanego przez kandydata jako zajęcia obowiązkowe 

 w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej), matematyki oraz informatyki. 

 Punkty obliczane są wg. następującego przelicznika: 

 za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 18 pkt, 

 za każdą ocenę bardzo dobrą kandydat otrzymuje 17 pkt, 

 za każdą ocenę dobrą kandydat otrzymuje 14 pkt, 

 za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 8 pkt, 

 za każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 2 pkt. 

b) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia 

zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem – 7 punktów. 

§ 5 

1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 12 sierpnia 2020 r. 

2. Po zakwalifikowaniu kandydata należy pobrać w sekretariacie Szkoły skierowanie na badania 

lekarskie. 

3. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły są zobowiązane 

 potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 

 przedkładając oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w postaci przedłożenia 

 oryginałów wymaganych dokumentów, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 

 o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 2 fotografie. 

4. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

 kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym Dyrektora Szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 

r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci 

 papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się Dyrektorowi Szkoły, do której 

 uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020. 

5. W przypadku, gdy kandydat nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów 

 dokumentów (lub informacji o ich dostarczeniu w późniejszym terminie) w szkole, do której został 

 zakwalifikowany oznaczać to będzie świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole. 

6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi nie później niż 19 sierpnia 2020 r. 

 


