REGULAMIN REKRUTACJI
Branżowej Szkoły II Stopnia
w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach
na rok szkolny 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 9 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz. 1943 ze zm.) –
rozdział 2a
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.
U. z 2017 poz.60 ze zm.) art. 149,
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
– rozdział 6
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)
6. Zarządzenie Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 lutego 2020 roku w sprawie rekrutacji
uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
7. Statut Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach

I. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (dwuletnia) – dla absolwentów Szkoły
Branżowej I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kończących szkołę w latach
2015-2020, dla zawodów technik elektryk, technik ekonomista, technik żywienia i
usług gastronomicznych, technik logistyk, technik górnictwa podziemnego,
warunkiem otwarcia oddziału jest zapisanie się minimum 15 uczestników
Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom
Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej
począwszy od roku 2012/2013 nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz
uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego
uzyskanie
dyplomu
technika.
W
Branżowej Szkole II stopnia jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa
wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika. Zajęcia
edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Absolwent tego typu szkoły będzie
mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego, zdawanego z trzech
obowiązkowych przedmiotów, tj.: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego
nowożytnego.

II. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w
latach 2015 – 2020;
2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły
zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu;
4. Podanie o przyjęcie do szkoły.
III. KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ BRANŻOWYCH II STOPNIA,

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
a) oceny na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia z języka polskiego,
matematyki, historii, informatyki:
- stopień: celujący - 18 punktów,
- stopień: bardzo dobry -17 punktów,
- stopień: dobry - 14 punktów,
- stopień: dostateczny - 8 punktów,
- stopień: dopuszczający - 2 punkty.
b) za świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem przyznaje się 7
punktów.
2. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez
kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące
kryteria:
a) w przypadku kandydata niepełnoletniego:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jedne z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą,
b) w przypadku kandydata pełnoletniego:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność dziecka kandydata,
- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
kandydata,
- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,
Wyżej wymienione kryteria, mają jednakową wartość.

