ZASADY REKRUTACJI
do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Kielcach
na rok szkolny 2018/2019
Działając w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późniejszymi
zmianami);
2. 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);
3. Zarządzenie nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy –
Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (tekst jednolity)
4. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018;

ustala się zasady rekrutacji do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Kielcach.
§1
1. Kierunki kształcenia:
1) mechanik pojazdów samochodowych,
2) elektromechanik pojazdów samochodowych,
3) blacharz samochodowy,
4) fryzjer,
5) ślusarz,
6) mechanik-monter maszyn i urządzeń,
7) kierowca mechanik,
8) operator obrabiarek skrawających.
2. Warunki ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe:
1) ukończenie gimnazjum;
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (wydane na
podstawie określonych przepisów).
3. Zajęcia praktyczne realizowane są w warsztatach i pracowniach szkolnych, przy czym
uczniowie kontynuujący naukę w zawodach:
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1) elektromechanik pojazdów samochodowych , mechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy - odbywają zajęcia praktyczne wyłącznie w warsztatach
szkolnych z możliwością czasowych przejść do zakładów, z którymi współpracuje
szkoła;
2) kierowca mechanik - odbywają zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych
z możliwością czasowych przejść do zakładów patronackich i zakładów, z którymi
współpracuje szkoła lub w zakładach rzemieślniczych (uczeń posiada status pracownika
młodocianego);
a) realizację zajęć praktycznych w zakładzie rzemieślniczym zrzeszonym w Cechu
Rzemiosł Różnych należy potwierdzić przedłożeniem, w terminie do 18 sierpnia
2018 r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
3) mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, operator obrabiarek skrawających odbywają zajęcia praktyczne wyłącznie w warsztatach szkolnych z możliwością
czasowych przejść do zakładów patronackich i zakładów, z którymi współpracuje
szkoła;
4) fryzjer - odbywają zajęcia praktyczne wyłącznie w pracowniach szkolnych.
KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Lp.

1

Zawody

Planowane języki obce

Kierowca mechanik

Język angielski

Przedmioty
punktowane
język polski
matematyka
informatyka

Planowana
liczba
oddziałów/
uczniów
0,6/21

zajęcia techniczne
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Mechanik pojazdów samochodowych

Język angielski

język polski
matematyka
informatyka

0,5/16

zajęcia techniczne

3

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Język angielski

język polski
matematyka
informatyka

0,5/17

zajęcia techniczne

4

Blacharz samochodowy

Język angielski

język polski
matematyka
informatyka
zajęcia techniczne

2

0,2/7

5

Fryzjer

Język angielski

język polski
matematyka
informatyka

0,4/12

zajęcia techniczne

6

Ślusarz

Język angielski

język polski
matematyka
informatyka

0,2/8

zajęcia techniczne

7

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Język angielski

język polski
matematyka
informatyka

0,3/9

zajęcia techniczne

8

Operator obrabiarek skrawających

Język angielski

język polski
matematyka
informatyka
zajęcia techniczne

4. O przyjęciu do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 decyduje lokata na liście
kandydatów ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
5. Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata uprawnia go do przyjęcia do większej
liczby oddziałów, zostanie on przydzielony do oddziału wybranego w pierwszej
kolejności.
§2
Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia
nr 1:
1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za
oceny z języka polskiego, matematyki, informatyki, zajęć technicznych, a także za wyniki
z egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny - 100 pkt.,
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego, matematyki, informatyki, zajęć
technicznych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum - 100 pkt. .
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej x % razy 0,2 pkt. dla
zadań z zakresu:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
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4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
- maksymalnie 20 pkt. dla każdego zakresu.
3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej – maksymalnie 72 punkty
z następujących przedmiotów:
1) język polski,
2) matematyka,
3) informatyka,
4) zajęcia techniczne.
Przy ustalaniu liczby punktów stosowane są następujące przeliczenia:
1) celujący – 18 punktów (4 przedmioty x 18 pkt. = 72 pkt.),
2) bardzo dobry – 17 punktów,
3) dobry – 14 punktów,
4) dostateczny – 8 punktów,
5) dopuszczający – 2 punkty.
4. Szczególne osiągnięcia ucznia:
1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 7 punktów;
2) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
a) konkursy tematyczne o zasięgu ponad wojewódzkim organizowane przez kuratorów na
podstawie zawartych porozumień: (konkursy uznawane przez KO w Kielcach):
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II
”Papież Słowianin”; Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich -życie
Polaków w latach 1914-1989”; Konkurs historyczny im. majora M. Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”; Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła
II”;
- laureat dwóch lub więcej konkursów
- finalista dwóch i więcej konkursów
- laureat jednego konkursu
- finalista jednego konkursu

– 7 punktów
– 5 punktów
– 5 punktów
– 3 punkty
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b) konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty:
1. Konkurs z języka polskiego
2. Konkurs z biologii
3. Konkurs z chemii
4. Konkurs z fizyki
5. Konkurs z geografii
6. Konkurs z matematyki
7. Konkurs z historii
8. Konkurs z informatyki
9. Konkurs z języka angielskiego
10. Konkurs z języka niemieckiego
11. Konkurs z języka rosyjskiego
12. Konkurs z języka francuskiego
- finalista dwóch lub więcej konkursów - 10 punktów
- finalista jednego konkursu - 7 punktów
Laureaci przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów – absolwenci gimnazjów
będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu,
przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w Zasadach rekrutacji
do klas pierwszych .
c) wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły :
Szczebel
zawodów

Zawody wiedzy
i artystyczne/ liczba pkt

Międzynarodowe
Krajowe
Wojewódzkie
Powiatowe

4
3
2
1

Zawody sportowe/
liczba pkt

4
3
2
1

(miejsca 1 – 8)
(miejsca 1 – 6)
(miejsca 1 – 3)
(miejsca 1 – 6)

Zawody wiedzy i artystyczne
Lp. Nazwa konkursu
1
Międzynarodowy Konkurs Kreatywności-Odyseja
Umysłu
2
Ogólnopolski Konkurs „Łamigłowy”
3
Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej
4
Konkurs „Historia zaklęta w legendach. Miejsce –
Postać - Wydarzenie”
5
Konkurs Ekonomiczny „E-banking w praktyce”
6
Konkurs Twórczości Artystycznej
(OKTA),www.okta.amu.edu.pl
7
„Maraton Matematyczny dla Gimnazjalistów”
5

Zasięg działania
międzynarodowy
krajowy
wojewódzki
ogólnopolski
wojewódzki
ogólnopolski
wojewódzki

8
9
10
11
12
13
14
15

„Ekologia, my i region w którym żyjemy”
Świętokrzyski Turniej Językowy
„Mini Olimpiada” konkurs znajomości i wiedzy o
krajach anglojęzycznych
Poznajemy Ojcowiznę
Międzynarodowy Turniej Pocztów Sztandarowych
Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Olimpijczycy są wśród nas”
„Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości”

ogólnopolski
powiatowy
wojewódzki
krajowy
wojewódzki
wojewódzki
powiatowy
krajowy

Wykaz zawodów sportowych - punktowanych w procesie rekrutacji - do wglądu
w sekretariacie szkoły.
d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym),
udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np.
aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt,
organizacjami charytatywnymi itp.:
- maksymalnie 3 punkty.
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia -18 pkt.

§3
1. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkoły stosuje się zapisy w treści
§ 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586).

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 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 psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
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5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
§4
1. Terminarz rekrutacji i składania dokumentów:
1) od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. - złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2) od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego OKE wyda
22.06.2018 r.)
3) do 28 czerwca 2018 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 uso;
4) 03 lipca 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
5) do 06 lipca 2018 r.- potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
6) 18 lipca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
7) od 18 lipca 2018 r. – 20 lipca 2018 r. procedura odwoławcza – zgodnie z art. 20zc. Ust.
6,7,8,9 uso.
8) 21 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, zgodnie z art. 20zc.
Ust. 6, 7, 8, 9 uso.
Uwaga:
Skierowania na badania lekarskie będą wydawane w terminie od 18.07.2018 r.

2. Postępowanie uzupełniające:
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1) od 19 lipca do 20 lipca 2018 r. - złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) 20 lipca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 uso;
3) 25 lipca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 31 lipca 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
5) 21 sierpnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
3. Wymagane dokumenty:
1) wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu naboru;
2) kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat;
3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim, jeżeli nie został wpisany na świadectwie;
4) dokumenty poświadczające spełnianie przez kandydata kryteriów rozpatrywanych
na II i III etapie postępowania rekrutacyjnego:
a) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
poradnię specjalistyczną,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
c) orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców
lub rodzeństwa kandydata,
d) dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą,
e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
f) akt zgonu jednego z rodziców,
g) oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata lub niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
h) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie:
a) oryginału,
b) notarialnie poświadczonej kopii,
c) urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu,
d) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Rodzic lub opiekun prawny składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia
w nim następującej klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Sformułowanie powyższe zastępuje pouczenie o
odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.
po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły:
5) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach
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6)
7)
8)
9)

egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły);
2 fotografie;
kopię odpisu skróconego aktu urodzenia;
dokumentację zdrowotną ( karta zdrowia, karta profilaktycznego badania lekarskiego
ucznia gimnazjum);
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu;
a) skierowanie na badania lekarskie wraz z informacją o narażeniu zawodowym, tzn.
o występujących czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w warsztatach
szkolnych oraz pracowniach szkolnych, wydaje dyrektor szkoły.

§5
1. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
3) odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni
kandydat do dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4) dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.
5) na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§6
1. Postępowanie uzupełniające
1) jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
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