REGULAMIN PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA PIERWSZY SEMESTR DO KLASY PIERWSZEJ
BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

w Zespole Szkół Technicznych nr 1
im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna
– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze
zm.) – rozdział szósty pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych
innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”
– 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)
- § 11b ust. 3 rozporządzenia 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
- Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.33.2020 z dnia 27 maja 2020 r.
Kandydaci składają dokumenty do klas pierwszych:
1. Branżowej Szkoły II stopnia
I.

Kryteria rekrutacji.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznej
branżowej szkoły II stopnia, Dyrektor Szkoły
powołał Szkolną Komisję
Rekrutacyjną, wyznaczył przewodniczącego, który określił zadania członków
komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
- opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,
- sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
sporządzenie
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych,
- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
3. Regulamin rekrutacji umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla
zainteresowanych oraz na stronie internetowej szkoły.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1. Warunkiem przyjęcia na pierwszy semestr klasy pierwszej branżowej szkoły II stopnia
jest ukończenie branżowej szkoły I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok
szkolny, w którym odbywa się rekrutacja.
2. Od 1 września 2020 roku w Branżowej Szkole II Stopnia, tworzy się klasę dwuzawodową
w systemie dwuletnim w zawodach:
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a) technik mechanik / technik elektryk

3. Dokumenty kandydata składane do komisji rekrutacyjnej od 26 czerwca 2020 r. roku
powinny zawierać:
a) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
b) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego
zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
w branżowej szkole II stopnia
c) trzy fotografie (opisane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer
PESEL)
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie
medycyny pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz.1155, 1696, 2245),
e) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji oraz czasu nauki w szkole – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych
f) osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez
zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów
niepełnosprawnych, powinny dołączyć ww. orzeczenie do składanych dokumentów.
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek niż liczba wolnych
miejsc w szkole brane są pod uwagę następujące kryteria:
 wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ogólnokształcących - fizyka i informatyka,
 świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem
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TERMINY REKRUTACJI:
Od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
- złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami
Do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia
branżowej szkoły I stopnia, 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 kandydat ubiega się o przyjęcie
Do 4 sierpnia 2020 r.
- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności

Do 11 sierpnia 2020 r.
- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności
wskazanych poświadczonych w oświadczeniach
12 sierpnia 2020 r.
- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Listy uczniów kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do Branżowej Szkoły II stopnia zostaną wywieszone w budynku szkoły na tablicy
ogłoszeń oraz w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy
mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły

Od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
- wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
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Od 12 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
- potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego
woli przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia
branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I
stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
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 (§ 11b pkt. 6 i 7 Rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

19 sierpnia 2020 r. do godz.14.00
- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
Listy przyjętych uczniów do Branżowej Szkoły II stopnia zostaną wywieszone
w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń oraz w okresie ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty listy mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły
Do 22 sierpnia 2020 r.
- wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
- sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
- wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
- dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Listy przyjętych uczniów do Branżowej Szkoły II stopnia zostaną wywieszone w budynku
szkoły na tablicy ogłoszeń.
Niniejszy regulamin dostępny jest w Internecie pod adresem: www.zsti1.edu.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. Bliższe informacje można uzyskać również pod numerem
tel.: 32 241 02 16.
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