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Regulamin rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do klasy pierwszej  

Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
 

I. PODSTAWA PRAWNA  

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe –Rozdział 6 art. 130 –164 pn. 

„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 

ze zm.) 

 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) 

 Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020z dnia 24 stycznia 2020 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych 

publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły 

I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 

2020/2021 

II. OFERTA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  IM. MARII. 

KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

Przyszłym uczniom branżowej szkoły proponujemy klasę wielozawodową. 

W klasie tej kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe 

odbywa się u pracodawców oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

Kształcimy uczniów w następujących zawodach: 

L.p  Symbol Nazwa zawodu Nazwa zdawanej kwalifikacji 

1 514101 Fryzjer AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

2 522301 Sprzedawca AU.20 Prowadzenie sprzedaży 

3 723103 Mechanik pojazdów samochodowych 
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów  

i zespołów pojazdów samochodowych 

4 723310  Mechanik-monter maszyn i urządzeń   MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

5 722204 Ślusarz  
MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,  

urządzeń i narzędzi  
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6 711204  Murarz-tynkarz  BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  

7 512001   Kucharz TG.07 Sporządzanie potraw i napojów  

8 752205  Stolarz   AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 

9 741103  Elektryk  
 EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,  

maszyn i urządzeń elektrycznych 

10 742117   Elektronik 
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów  

i urządzeń elektronicznych  

11 713201   Lakiernik samochodowy MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych  

12 712905  
 Monter zabudowy i robót  

wykończeniowych w budownictwie 

 BD.04. Wykonywanie robót montażowych,  

okładzinowych i wykończeniowych 

13 721306 Blacharz samochodowy  
K1. M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi  

pojazdów samochodowych  

14 751201   Cukiernik  T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 

15 712618  Monter sieci i instalacji sanitarnych 
BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową,  

montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych  

16 751204 Piekarz  TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich  

17  751107 Wędliniarz   T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 

 
III. ZASADY REKRUTACJI:  

 

1. Rekrutacja uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia im. M. Konopnickiej w Pyskowicach 

odbywa się elektronicznie w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji obowiązującego 

w województwie śląskim.  

2. Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia  przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt8 są przyjmowani w pierwszej kolejności.  

4. Kryteria, brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego:  

1) Wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

  wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego mnoży się przez 0,35 

  wynik przedstawiony w procentach z: matematyki mnoży się przez 0,35 

  wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 

2) Wymienione na świadectwie ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej oceny 

z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły uzależnionych od profilu klasy.Za oceny wyrażone w 

stopniu:  

 celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

 bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 
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 dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

 dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

 dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

 

 

 
Oznaczenie 

klasy 

Rodzaj klasy Przedmioty szkolne brane pod uwagę przy 

rekrutacji, zgodnie z profilem klasy 

1br 

 
KLASA WIELOZAWODOWA 

 

 j. polski 

matematyka 

j . angielski 

geografia. 

 

3)   Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 

punktów. 
4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  

się 5 punktów. 

5) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

6) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje  

się 10 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  

się 5 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  

się 3 punkty;  

7) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie i art.22 ust.2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy  



                                   Regulamin rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do klasy pierwszej 
                    Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

4 
 

 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

10 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 7 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

8) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4-7, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

 krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

 powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów. 

9) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.  

5. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału BRANŻOWEJ SZKOŁY 

I STOPNIA w Pyskowicach w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania 

planowanego limitu miejsc.  

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w 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.  

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

1) niepełnosprawność kandydata;  

2) wielodzietność rodziny kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Kryteria te mają jednakową wartość. Kandydat, który spełnia powyższe kryteria, dołącza:  

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,  
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 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,  

 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,  

 dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.  

 

8. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną 

polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na 

podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni 

kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.  

9. Potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do 

branżowej szkoły I stopnia jest złożenie przez rodziców osoby zakwalifikowanej oryginału 

świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w 

harmonogramie rekrutacji. Nieprzekazanie w terminie wyżej wymienionych dokumentów jest 

jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w LO i skreśleniem go z listy.  

10. Kandydaci nie przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.  

11. Pracami związanymi z rekrutacją do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora Szkoły.  
 

IV. TERMINY REKRUTACJI:  

 
 

Rodzaj czynności 
 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postepowaniu 

uzupełniającym 

(w przypadku wolnych 

miejsc) 
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

branżowej I stopnia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 11 maja 2020 r. 

do 23 czerwca 2020 r. do godz. 

15.00 

od 22 lipca 2020 r. 

do 27 lipca 2020 r do godz. 

15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

branżowej I stopnia o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej oraz o 

zaświadczenie o wynikach egzaminu  

ósmoklasisty 

od 26 czerwca 

do30 czerwca 2020 r. 

 do godziny 15.00 

 

……………………………. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów  

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczonych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności 

Do 24 czerwca 2020 r. Do 29 lipca 2020 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów  

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez 

 

Do 10 lipca 2020 r. 

 

Do 14 sierpnia 2020 r. 
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wójta (burmistrza lub prezydenta) 

okoliczności wskazanych  

w oświadczeniach  

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

13 lipca 2020 r.  

godz. 10.00 

17 sierpnia 2020 r. 

godz.10.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

branżowej I stopnia 

od 13 lipca  

do 20 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

od 17 sierpnia 2020 r.  

do 21 sierpnia 2020 r. do 

godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

21 lipca 2020 r. godz. 10.00 

 

 

24 sierpnia 2020 r. godz. 

10.00 

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 28 lipca 2020 r. Do 31 sierpnia 2020 r. 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

 

Uwaga!  

1. Absolwenci, którzy na dzień 1 września 2020 r. nie będą mieli 

ukończonych 15 lat zobowiązani są do dostarczenia do szkoły 

w terminie do 10 lipca do  godz. 15.00  opinii w sprawie udzielenia 

zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

2. Do szkoły przyjęci zostaną uczniowie posiadający na dzień 

31 sierpnia 2020 r. umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 
 


