
REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO KLAS I BRANŻOWEJ
SZKOŁY I STOPNIA NR 1 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Na  podstawie  art.154  ustawy  z  dnia  14.12.2016r.  Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  910),

W  roku  szkolnym  2021/2022  Branżowa  Szkoła  I  Stopnia  nr  1  w  Rudzie  Śląskiej  bierze  udział  w
systemie  rekrutacji  elektronicznej  i  uczeń  poddaje  się  jej  wynikom  logując  się  na  stronie
slaskie.edu.com.pl   (w przeglądarce Mozilla Firefox).

2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 kształci absolwentów szkół podstawowych w zawodzie:

 fryzjer
 mechanik pojazdów samochodowych
 w innych zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa branżowego (w klasach 

wielozawodowych)

3. Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczeń naszej szkoły może realizować zajęcia
praktyczne w wybranych zawodach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej lub
mieć  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.

Absolwent  szkoły  podstawowej,  który  chce  zostać  młodocianym pracownikiem ubiegając  się
o przyjęcie do naszej szkoły zobowiązany jest do znalezienia we własnym zakresie zakład pracy,
w którym będzie odbywał praktyczną naukę zawodu.

4. W celu przyjęcia do szkoły należy złożyć następujące dokumenty w procesie rekrutacji:

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 wydrukowany z Internetu wniosek o przyjęcie do szkoły, 
 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,

 jeżeli dotyczy - zaświadczenie o:
- wielodzietności rodziny kandydata (wydrukowane z elektronicznego systemu 
naborowego),
- samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie (wydrukowane z elektronicznego 
systemu naborowego),
- niepełnosprawności kandydata/rodzeństwa kandydata/jednego, obojga rodziców 
kandydata,

- objęciu kandydata pieczą zastępczą.

Ponadto  osoby,  które  w  procesie  rekrutacji  zostaną  przyjęci  do  szkoły  powinni  dostarczyć  do
sekretariatu przed 1 września 2021 r.: 



 kartę zdrowia i kartę szczepień dziecka,
 aktualne orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli dotyczy), 
 2 zdjęcia legitymacyjne,

5. Terminy dotyczące naboru uczniów na rok szkolny 2021/2022:

17 maja 2021 - 21 czerwca 2021 
r. do godz. 15.00, 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna);

25 czerwca 2021 - 14 lipca 2021 
r. do godz. 15.00, 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie 
o wyniku egzaminu ósmoklasisty; 

do 14 lipca 2021 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności;

do 21 lipca 2021 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 okoliczności 
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 
wskazanych w oświadczeniach;

22 lipca 2021 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych;

17 maja - 26 lipca 2021 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie;

23 lipca – 30 lipca 2021, do godz.
15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o 
wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami (mechanik pojazdów 
samochodowych, technik pojazdów samochodowych);
UWAGA! W przypadku braku możliwości przedłożenia 
odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub 



kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie 
do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu 
rekrutacyjnym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. 
Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. 
Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi
szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 
września 2021 r.

2 sierpnia 2021, do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

do 5 sierpnia 2021 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 31 sierpnia 2021 przyjmowanie kandydatów w naborze uzupełniającym - na wolne
miejsca.  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  terminach
określonych w ww. ustawie.

6. Zasady  przyznawania  punktów za  oceny  uzyskane  w  szkole  podstawowej  i  szczególne
osiągnięcia  ucznia.  Zajęcia  edukacyjne  dla  poszczególnych  oddziałów,  z  których  oceny  będą
przeliczane na punkty:

7. język polski,
8. matematyka,
9. język obcy nowożytny (najwyższa ocena),
10. technika

11. Zasady przeliczania ocen i osiągnięć na punkty

Język polski, matematyka i dwa przedmioty wskazane przez szkołę:

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

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza (wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) - 3 punkty.

Dodatkowe punkty dla laureatów konkursów przedmiotowych, finalistów i laureatów 
olimpiad przedmiotowych (wykaz konkursów znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty,
a wykaz olimpiad przedmiotowych na stronie MEN) - 18 punktów.

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 suma punktów do uzyskania 200 punktów (oceny + egzamin).

7. KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA. W celu przeprowadzenia rekrutacji do 
klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję 
rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

8. WARUNKI PRZYJĘCIA:

- Do Technikum nr 1 zostaną przyjęci uczniowie z największą ilością punktów.

- Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów 
do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

- O przyjęciu kandydata do szkoły ostatecznie decyduje dyrektor szkoły.

- W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata;
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie  postępowania
rekrutacyjnego,  na  drugim etapie  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.

PODSTAWA PRAWNA

PRZEPISY  PRAWA  OŚWIATOWEGO  -  REKRUTACJA  DO  KLAS  PIERWSZYCH  W  ROKU  SZKOLNYM
2021/2022 W TYM:

-  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

- 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 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



-  Terminy  postępowania  rekrutacyjnego  i  składania  dokumentów  do  klas  pierwszych  szkół
ponadpodstawowych  i  klas  wstępnych  szkół  ponadpodstawowych  na  rok  szkolny  2021/2022
ogłoszone przez Ministra Edukacji i Nauki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25
ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz
szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-
postepowania-rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-i-klaswstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-
rok-szkolny-2021-2021

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-i-klaswstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2021
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-i-klaswstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2021
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-klas-pierwszych-i-klaswstepnych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2021

