ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
i BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2, tel. 14 66 316 03 fax 14 68 63 007
REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I BRANŻOWYCH W BRZESKU

I. Oferta edukacyjna
Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021:



technik handlowiec[522305]- potwierdzona kwalifikacja: A.18 lub AU.20,
technik mechanik[511304]- potwierdzona jedna z kwalifikacji: M.17, M19, M20 lub jedna z
kwalifikacji: MG.17, MG19, MG.20,
 technik robót wykończeniowych w budownictwie[311219]- potwierdzona kwalifikacja: B.5,
B.6, B.7 lub BD.04,
 technik usług fryzjerskich[514105]- potwierdzona kwalifikacja: A.19 lub AU.21.
Nauka trwa 4 semestry i odbywa się w systemie stacjonarnym (3-4 dni w tygodniu). Kształcenie
ogólne prowadzone jest wspólnie, kształcenie zawodowe w formie kwalifikacyjnych kursów
zawodowych.

II. Terminy rekrutacji
Lp
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa sugerujemy
składanie wniosku o przyjęcie równocześnie ze wszystkimi
dokumentami od 26 czerwca 2020 r.
2
Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
3
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
4

5

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
Badania lekarskie odbędą się w budynku szkoły w dniu 6 sierpnia
2020r. Kandydaci mogą wykonać badania samodzielnie
odbierając ze szkoły skierowanie.
Potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:






Od 1 czerwca
do 12 sierpnia
Do 19 sierpnia
20 sierpnia do
godz. 12.00
Od 1 czerwca
do
20 sierpnia..

Orginału świadectwa ukończenia branzowej szkoły I stopnia,
zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branzowej szkole I stopnia,
którego zakres odpowada pierwszej kwalifikacji wyyodrębnionej w
zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której
kandydat ubiega się o przyjęcie,
orginał ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
zaświadczenia o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole
zawodowej, którego zakres odpowada pierwszej kwalifikacji
wyyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II
stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,
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o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły
zaswiadczenia lekarskiego zawierającego zaświadczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
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27 sierpnia
2020 r.

III. Kryteria rekrutacji:
1. Na semestr pierwszy Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:
absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat
szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
 kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szk. 2012/2013.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a. wymienione na świadectwie ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej
Szkoły I Stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym –
maksymalnie do uzyskania 72 pkt;
Sposób przeliczania ocen na punkty:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
b. świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym
uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
 wielodzietność rodziny kandydata,
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność dziecka kandydata,
 niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły II Stopnia.
Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia, oryginału zaświadczenia o zawodzie nauczanym
w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres
odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie


2.

3.

3.
4.

2

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
i BRANŻOWYCH
im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
32-800 Brzesko, ul. Piastowska 2, tel. 14 66 316 03 fax 14 68 63 007
rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych
do Szkoły II Stopnia.
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest
jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II Stopnia i skreśleniem go
z listy uczniów.
5. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia.
6. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.
W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2020 r.)

IV. Wymagane dokumenty
1. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej
Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
4. Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia według wzoru załączonego do regulaminu.

V. Procedura odwoławcza
W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, kandydat wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie
uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia kandydat może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Jerzy Soska
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