KRYTERIA
REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W RADLINIE
W ROKU SZKOLNYM
2018/2019
Podstawa prawna : Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018
z dnia 31 stycznia 2018 r.

1. Dyrektor BS I stopnia w Radlinie organizuje w roku szkolnym 2018/2019 nabór
do:
Szkoła/ zawód

Cykl
kształcenia

Ilość
Ilość miejsc
oddziałów

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
- Mechanik – monter maszyn i urządzeń
(symbol: 723310)

3 lata

1

32

- Ślusarz (symbol: 722204 )

3 lata

0,5

16

- Klasa wielozawodowa

3 lata

0,5

16

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez

Dyrektora Szkoły.
3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane
zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych.
4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub po- nad wojewódzkim, są
przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o
których mowa w pkt 3,
5. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
( w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
w pkt 3,)
1) wynik egzaminu gimnazjalnego ;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego,
matematyki, wychowania fizycznego i zajęć technicznych ;

3)
4)

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6. Zasady przyznawania punktów za oceny w gimnazjum i szczególne osiągnięcia
ucznia.

matematyka

Punktacja szczegółowa
dopuszczający – 2 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
jak w przypadku języka
polskiego

wychowanie
fizyczne

jak w przypadku języka
polskiego

18 punktów

zajęcia techniczne jak w przypadku języka
polskiego
Świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem
Osiągnięcia w zawodach wiedzy opisane w
paragrafie 6 Rozporządzenia MEN
dnia 14 marca 2017 r

18 punktów

Zagadnienie

język polski

Punktacja maksymalna
18 punktów

18 punktów

7 punktów
z
maksymalnie 18 punktów

Osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w
tym na rzecz środowiska szkolnego, w
3 punkty
szczególności w formie wolontariatu
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego Punktacja przyznawana
przez Dyrektora Okręgowej Komisji
zgodnie z paragrafem 8
Egzaminacyjnej
Rozporządzenia MEN
z dnia 14 marca 2017 r.
Egzamin gimnazjalny

100 punktów
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Przeliczanie na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego:
 język polski – 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent
 historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2
punktu za każdy uzyskany procent
 matematyka – 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent
 przedmioty przyrodnicze -0,2 punktu za
każdy uzyskany procent
 język obcy nowożytny - 0,2 punktu za
każdy uzyskany procent ( na poziomie
podstawowym)
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w
wyniku rekrutacji

maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów

200 punktów

7. 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 psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej .
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność 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.
9. Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzona
zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Kandydaci dokonują
tylko i wyłącznie rejestracji elektronicznej.
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§ 2.
1.Terminy rekrutacji:

Termin

Wydarzenie

od 18 maja do
18 czerwca 2018 r.

Składanie wniosków wraz z dokumentami określonymi
w ustawie o systemie oświaty, do szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży

od 22 czerwca –
26 czerwca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły przez
kandydata o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisją
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie .

do 6 lipca do 12 lipca
2018 r.

13 lipca 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do szkoły.
3.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
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.
4.Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły o
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
5.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego
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szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
6.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami to przeprowadza rekrutację uzupełniającą w terminach
opublikowanych w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok
szkolny 2018/2019 zgodnie z
Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018
z dnia 31 stycznia 2018 r.
7.Szkolna Komisja Rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza protokół.
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