Zasady rekrutacji
do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Skoczowie
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

1. W Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Skoczowie prowadzony będzie nabór na rok szkolny
2017/2018 w następujących zawodach:
Lp.

Zawód

Liczba oddziałów

Limit miejsc

1. mechanik pojazdów samochodowych

0,5

15

2. kierowca mechanik

0,5

15

3. elektronik

0,5

15

4. sprzedawca

0,5

15

5. cukiernik

0,5

15

6. wielozawodowa

0,5

15

2. Rekrutacja prowadzona będzie systemem elektronicznym. Zalogowania należy dokonać poprzez
Internet - https://slaskie.edu.com.pl lub zgłaszając się do naszej szkoły.
3. Do podania należy dołączyć:
 kandydaci do kształcenia jako uczniowie w zawodzie elektronik - orzeczenie lekarza
o braku przeciwwskazań do kształcenia się w wybranym zawodzie. Badanie lekarza
medycyny pracy organizuje szkoła dla kandydatów zakwalifikowanych, potwierdzających
wolę kształcenia się w dniu 11.07.2017 r. o godz. 8.00.
 kandydaci do kształcenia w charakterze pracownika młodocianego - skierowanie
młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole.
Druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej www.zstio-skoczow.pl
4. O przyjęciu do wybranego oddziału decyduje większa suma punktów uzyskanych przez kandydata
w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum bierze
się pod uwagę następujące zajęcia edukacyjne:
Lp.
1
2
3

Zawód
sprzedawca i grupa
wielozawodowa
mechanik pojazdów
samochodowych, kierowca
mechanik, elektronik,
cukiernik

Zajęcia edukacyjne
obowiązkowo punktowane

Wybrane zajęcia edukacyjne
1

2
zajęcia
techniczne

język polski

matematyka

informatyka

język polski

matematyka

informatyka

zajęcia
techniczne

język polski

matematyka

plastyka

zajęcia
techniczne

6. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:
Zagadnienie

Punktacja szczegółowa
dopuszczający – 2 pkt
dostateczny
– 8 pkt
dobry
– 14 pkt
bardzo dobry
– 17 pkt
celujący
– 18 pkt

zajęcia edukacyjne
obowiązkowe i wybrane

Punktacja maksymalna

72 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

18 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3 pkt

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki:
- uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone
są przez przelicznik 0,2
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

100 pkt

200 punktów

7.Szczegółowe terminy rekrutacji:
Lp.

Termin

1

Od 19 maja do
19 czerwca 2017 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do
branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek wypełniony przez Internet).

2

Od 23 czerwca do
27 czerwca 2017 r.

Dostarczanie do szkoły I wyboru oryginału lub poświadczonej kopii
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału lub poświadczonej kopii
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3

7 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4

Od 7 lipca 2017 r. do
13 lipca 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie
zostały złożone wcześniej. Należy również dostarczyć zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.

5

14 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

6

Czynność

Do 16 sierpnia 2017 r. Rekrutacja uzupełniająca.

