Zasady i terminy rekrutacji
do Branżowej Szkoły I Stopnia
w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) – rozdział 6 (art.
130 – 164)
2. 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).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół,
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

1. W roku szkolnym 2022/2023 w ZSP-T w Międzyświeciu prowadzony będzie nabór do Branżowej
Szkoły I Stopnia w następujących zawodach:

1.

zawód
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

limit miejsc
15

2.

kucharz

15

3.

magazynier logistyk

15

4.

mechanik monter urządzeń

15

5.

wielozawodowa

30

lp.

2. Językiem obcym nauczanym w Branżowej Szkole I stopnia jest język angielski.
3. Rekrutacja do Branżowej Szkoły I Stopnia prowadzona będzie w systemie elektronicznym.
Kandydaci dokonują rejestracji przez Internet – na stronie https://slaskie.edu.com.pl lub zgłaszając
się do naszej szkoły.
4. Jednym z warunków przyjęcia do szkoły jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie. Skierowanie na badania można
pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły www.zsptmiedzyswiec.pl
5. Kandydaci do klasy wielozawodowej, jako pracownicy młodociani muszą złożyć skierowanie
młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole. Druk do pobrania w sekretariacie szkoły
lub na stronie szkoły www.zsptmiedzyswiec.pl
6. Kandydaci są przyjmowani do danego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym do wyczerpania limitu miejsc.

7. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
bierze się pod uwagę następujące zajęcia edukacyjne:

Lp.

zawód

2.

mechanik operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
kucharz

3.

magazynier logistyk

1.

mechanik monter
4.

urządzeń

5.

klasa wielozawodowa

Punktowane zajęcia edukacyjne
1
2
obowiązkowe
wybrane
język
polski

3
wybrane

matematyka

informatyka

technika

matematyka

informatyka

technika

matematyka

informatyka

technika

język
polski

matematyka

informatyka

technika

język
polski

matematyka

informatyka

technika

język
polski
język
polski

8. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej, szczególne osiągnięcia
ucznia i wyniki egzaminu ósmoklasisty:

Zagadnienie
zajęcia edukacyjne
obowiązkowe i wybrane

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

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Punktacja maksymalna

72 pkt.

7 pkt.
18 pkt.

3 pkt.

- język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany %
- matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany %

100 pkt.

- język obcy nowożytny – 0,30 punktu za każdy uzyskany %
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji

200pkt.

9. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową w latach wcześniejszych, uczestniczą w rekrutacji
na warunkach takich jak tegoroczni absolwenci.

10. Szczegółowe terminy rekrutacji:
Lp. Termin
Działanie
Od 16 maja
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
2022r.
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
do 20czerwca kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1.
2022r. do
(wydruk wniosku z programu naboru elektronicznego)
godz. 15.00
 Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału lub
Od 24 czerwca
poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły
2022r.
podstawowej.
2.
do 13 lipca
 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
2022r. do
ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu
godz. 15.00
ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o
przyjęcie, w tym zmiana wyboru szkół, do których kandyduje
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
3. 20 lipca 2022r.
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 16 maja
2022r.
4.
Szkoła wydaje kandydatom skierowania na badanie lekarskie.
do 25 lipca
2022r.
 Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna
prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
21 lipca 2022r.
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.
do 28 lipca
5.
 Należy również dostarczyć zaświadczenie lekarza medycyny
2022r.
pracy, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
do godz. 15.00
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
w wybranym zawodzie*.
 Jeżeli kandydat posiada orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej, należy je także dołączyć do dokumentów.
29 lipca 2022r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
6.
do godz. 14.00 kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
Do 31 sierpnia Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc
8.
2022r.
* W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat
pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas
przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do
której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.

11. Procedura trybu odwoławczego:




W terminie od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do 5 sierpnia 2022 r., rodzic (opiekun prawny) kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do Szkoły.
Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna
prawnego) kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.




Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania

