Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia
w Zespole Szkół Przyrodniczo- Technicznych
w Międzyświeciu
Podstawa prawna:
1. 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.).
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. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.9.2021 z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie
województwa śląskiego na rok szkolny 2021/2022

W dwuletniej branżowej szkole II stopnia, kształcącej w formie zaocznej nabór
w roku szkolnym 2021/2022 odbywać się będzie w zawodach:
lp.

zawód

limit miejsc

1.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

20

2.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

20

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA
1. Na semestr pierwszy klasy I dwuletniej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się
kandydatów, będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły
zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego
2012/2013.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o:
 wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania ze strony internetowej szkoły:
www.zsptmiedzyswiec.pl lub z sekretariatu szkoły).
 świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły
zawodowej (od 2015 r.)
 zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub
zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II
Stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.
 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

3. 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 języka obcego i informatyki
podlegające punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym.
Sposób przeliczania ocen na punkty:






celujący - 18 punktów,
bardzo dobry -17 punktów,
dobry - 14 punktów,
dostateczny - 8 punktów,
dopuszczający - 2 punkty.

b. dodatkowe punkty za świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem
(7 punktów).
4. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez
kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
5. 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 rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia
ucznia na liście przyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia.
7. Harmonogram postepowania rekrutacyjnego
Lp.

1.

2.

3.

Termin

Działanie

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II
od 17 maja 2021 r.
stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi
do 24 czerwca 2021 r.
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
do godz. 15.00.
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia
branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie
od 25 czerwca 2021 r. nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego
do 14 lipca 2021 r. do zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej
godz. 15.00
szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się
o przyjęcie;
22 lipca 2021 r.

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

4.

4.

5.
6.

od 17 maja 2021 r. do
26 lipca 2021 r

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna
prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia
do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia
świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej
od 22 lipca 2021 r.
szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej
do 30 lipca 2021 r. do
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
godz. 15.00
w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
2 sierpnia 2021 r. do
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
godz.14.00
nieprzyjętych do szkoły.
do 31 sierpnia 2021 r. Rekrutacja uzupełniająca.

