REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
DO KLAS I
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Na podstawie art.154 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zmianami), i Decyzji Śląskiego
Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego
technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

1. W roku szkolnym 2020/2021 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 bierze udział w rekrutacji
elektronicznej i uczeń poddaje się jej wynikom logując się na stronie
www.slaskie.edu.com.pl (w przeglądarce Mozilla Firefox)
2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 kształci młodzież w zawodach zgodnie z klasyfikacją
szkolnictwa zawodowego.
3. Uczeń ma status pracownika młodocianego i po ukończeniu szkoły może przystąpić do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej lub w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika.
Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie od
pracodawcy w wysokości:
w I roku nauki – minimum – 4%
w II roku nauki – minimum – 5%
w III roku nauki – minimum – 6%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
4. Absolwent szkoły podstawowej, ubiegając się o przyjęcie do naszej szkoły zobowiązany
jest do znalezienia we własnym zakresie zakład pracy, w którym będzie odbywał
praktyczną naukę zawodu.
5. Szkoła prowadzi nabór do klas o następujących profilach:






fryzjer,
mechatronik (praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach OPEL Manufacturing Poland)
klasa trzyzawodowa – kształci w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń,
elektromechanik, ślusarz ( praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach współpracujących ze
szkołą: (F.H.”MASZ”,PROTOR S.A i Mostostal Zabrze S.A.)
klasa wielozawodowa – kształci w następujących zawodach: Cukiernik, Piekarz, Mechanik pojazdów
samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Stolarz, Murarz – tynkarz, Blacharz
samochodowy, Elektryk, Kucharz, Sprzedawca, Fotograf, Lakiernik samochodowy, Operator
obrabiarek skrawających.
Klasa wielozawodowa to klasa gdzie młodzież uczy się teoretycznych przedmiotów zawodowych na
turnusach kursowych w naszej szkole. Jeżeli kandydat wybierze inny zawód niż wyżej wymienione
(dotyczy tylko klasy wielozawodowej) lub zawód unikatowy powinien mieć na uwadze to, że szkoła
nie będzie w stanie zorganizować turnusu kursowego, więc młodzież zostanie skierowana do innego
Ośrodka kursowego w innym mieście np. Zielona Góra, Olkusz itd. ( koszty pobytu pokrywają rodzice)

6. W celu przyjęcia do szkoły należy złożyć następujące dokumenty:













wydrukowany z Internetu wniosek o przyjęcie do szkoły,
oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
oświadczenie pracodawcy o woli przyjęcia pracownika młodocianego na praktyczną
naukę zawodu z dniem 01 września 2020r. – druki do pobrania w sekretariacie
uczniowskim,
orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli kandydat taką
posiada) należy dostarczyć do 20 lipca b.r
opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu uzyskania zezwolenia na
podjęcie praktycznej nauki zawodu w przypadku kiedy kandydat nie ukończył 15 roku
życia.
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych (...)
2 zdjęcia
warunkiem rozpoczęcia nauki od 1 września 2020r. będzie dostarczenie umowy
o praktyczną naukę zawodu w dniach od 22.07.2020r. do 31.08.2020r.

7. Terminy dotyczące naboru uczniów na rok szkolny 2020/2021 .
Od dnia 11 maja 2020r. – do dnia 23 czerwca 2020r.- do godz. 1500 – wprowadzanie
podań przez Internet oraz składanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru,
Dnia 01 i 02 czerwca 2020r. od godz. 800 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym
odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów tylko i wyłącznie w zawodzie
mechatronik.
Od dnia 26 czerwca 2020r. – do dnia 30 czerwca 2020r. do godz.1500 – dostarczenie
wymaganych dokumentów: tj. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
Dnia 13 lipca 2020r. godz.1000 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I.
Od dnia 13 lipca 2020r. od godz. 1000 do dnia 20 lipca 2020r.do godz. 1500 –
potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły i dostarczenia oryginałów:
- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z
przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych (...)
- orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli kandydat taką
posiada) do wybranych szkół ponadpodstawowych.
Dnia 21 lipca 2020r. godz. 900 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do klas I i podanie informacji o wolnych miejscach.

W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy
przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
W przypadku wolnych miejsc uczniowie będą przyjmowani do końca sierpnia 2020r. –
kiedy, to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkoły.
8. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne
osiągnięcia ucznia.
O przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 decydować będzie liczba punktów,
uzyskanych przez kandydata na świadectwie z:
 języka polskiego,
 matematyki,
 informatyki,
 plastyki,
 i inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
oraz liczba punktów, uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty.
Zasady przeliczania ocen na punkty:
dopuszczający –
2 punkty
dostateczny – 8
punktów
dobry – 14
punktów
bardzo dobry –17
punktów
celujący – 18
punktów

Język polski,
Matematyka i dwa przedmioty wybrane przez szkołę

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)
Szczególne osiągnięcia
Dodatkowe punkty dla laureatów konkursów przedmiotowych , finalistów i
laureatów olimpiad przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych – wykaz
konkursów znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty, a wykaz olimpiad
przedmiotowych na stronie MEN)
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 język obcy nowożytny – 0,30 punktu za każdy uzyskany procent. *
Maksymalna liczba punktów do uzyskania

3 punkty

Maksymalnie 18
punktów

Maksymalnie 100
punktów
200 punktów

Dyrektor
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