
 

ZASADY REKRUTACJI  

do trzyletniej BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia  

w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie na rok szkolny 2021/2022 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z póź. zm.)  

 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) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych roz-

wiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póź. zm.) 

1. W roku szkolnym 2021/2022 odbywa się nabór do Branżowej Szkoły I stopnia do klasy wielozawodowej. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 

im. Stanisława Staszica, z zastrzeżeniem pkt.17. 

3. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.  

4. Postępowanie rekrutacyjne do Branżowej Szkoły I stopnia odbywa się na podstawie: 

a) poprawnie wypełnionego podania (formularz umieszczony na stronie szkoły) 

b) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność , 

c) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie praktycznej nauki zawo-

du. 

5. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie praktycznej nauki zawodu dla 

Kandydata do Branżowej Szkoły I stopnia: 

a) jest jednym z warunków przyjęcia do szkoły  

b) zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy (art. 190 – 196), może zostać zawarta przez pracodawcę 

z osobą, która ukończyła 15 lat lub ukończy 15 lat w roku kalendarzowym, w którym zawierana jest 

umowa.  

c) może być zawarta z osobą poniżej 15. roku życia, jako młodocianym pracownikiem, po wyrażeniu na 

to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskaniu pozy-

tywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

d) w sprawie miejsc praktycznej nauki zawodu, Rodzicom Kandydatów proponujemy kontakt 

z pracownikami Hufca OHP działającego na terenie naszej szkoły (parter, pokój nr 10) 

6. Podczas postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia, uwzględnia się 

wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wg tabeli: 

Kierunek kształcenia 

przedmioty na świadectwie, 

z których oceny są punktowane  

przedmiot na świadectwie,  

w  przypadku braku oceny  

z wychowania fizycznego  

zawody techniczne 

zawody mechanicznych 

język polski, matematyka, język 

angielski, wychowanie fizyczne 
technika 

pozostałe zawody 
język polski, matematyka, język 

angielski, wychowanie fizyczne 
plastyka 



 

7. Podczas postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia, w przypadku 

większej liczby Kandydatów niż liczba miejsc, dodatkowo uwzględnia się wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

8. W procesie rekrutacji osiągnięcia Kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym 

szczególne osiągnięcia ucznia, oraz wyniki na egzaminie ósmoklasisty, przeliczane są na punkty.  

9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art.22 ust.2 pkt.8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

10. W oparciu o uzyskaną przez poszczególnych Kandydatów sumę punktów komisja rekrutacyjna sporządza 

alfabetyczne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.  

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

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z potwierdzoną opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku równo-

rzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 

tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie kryteria:  

 niepełnosprawność rodziców,  

 wielodzietność rodziny,  

 samotne wychowywanie Kandydata w rodzinie,  

 objęcie Kandydata pieczą zastępczą. 

12. Jeżeli Kandydat zgłasza rezygnację z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w Zespole Szkół Nr1, wów-

czas na listę w jego miejsce zostaje wpisany Kandydat z najwyższą liczbą punktów z listy Kandydatów 

niezakwalifikowanych.  

13. Dla Kandydatów do zawodów mających kontakt z żywnością tj. sprzedawca, piekarz, cukiernik, kucharz – 

szkoła wydaje skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, które należy dostarczyć 

zgodnie z terminarzem rekrutacji.  

14. Kandydat powinien posiadać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wy-

konywania praktycznej nauki w danym zawodzie. Do lekarza medycyny pracy kieruje pracodawca. 

15. Po dostarczeniu przez Kandydatów zakwalifikowanych oryginałów świadectwa, zaświadczenia o wynikach 

egzaminu i innych wymaganych dokumentów, komisja sporządza listy kandydatów przyjętych i nieprzyję-

tych oraz podaje najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia .  

16. Brak kompletu wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów w określonym regulaminem 

terminie powoduje odrzucenie podania kandydata o przyjęcie do szkoły.  

17. W przypadku Kandydata cudzoziemca lub ucznia pochodzenia polskiego kształcącego się dotychczas 

w innym systemie oświaty niż polski, który posiada świadectwo ukończenia etapu edukacyjnego odpowia-

dające ukończeniu szkoły podstawowej w polskim systemie oświaty i którego rodzic wnioskuje w okresie 

rekrutacji o przyjęcie do klasy pierwszej, Dyrektor Zespołu Szkół podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły 

w oparciu o dostarczone dokumenty: 

a) podanie do szkoły  

b) przetłumaczone przez notariusza dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły (dyplom i suplement),  

c) ksero paszportu ucznia  

d) ksero wizy 



 

e) przetłumaczony przez notariusza akt urodzenia  

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie  

oraz ocenę możliwości zapewnienia uczniowi udziału w dodatkowych zajęciach przysługujących mu zgod-

nie z prawem. 

18. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Komisja Rekru-

tacyjna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

II. SPOSÓB PRZELICZNIA NA PUNKTY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 

W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać max. 200 punktów, w tym 100 punktów za egzamin ósmo-

klasisty oraz 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

1. Przeliczanie wyników egzaminu ósmoklasisty:  

1) wynik przedstawiony w procentach z: 

a. języka polskiego, 

b. matematyki,  

– mnoży się przez 0,35; 

2) wynik przedstawiony w procentach z: 

a. języka obcego nowożytnego  

– mnoży się przez 0,3. 

2. Przeliczanie ocen na świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć eduka-

cyjnych wg skali:  

1)  celujący 18 punktów 

2)  bardzo dobry 17 punktów 

3)  dobry 14 punktów 

4)  dostateczny 8 punktów 

5)  dopuszczający 2 punkty 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

4. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć
1
 Kandydata uwzględnionych na świadectwie 

ukończenia szkoły:  

Rodzaj Osiągnięcie 
Liczba 

punktów 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

 tytułu finalisty konkursu przedmio-

towego 
10 

                                                           
1
 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycz-

nych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 



 

organizowanym przez kuratorów oświaty 

na podstawie zawartych porozumień 
 tytułu laureata konkursu tematycz-

nego lub interdyscyplinarnego 
7 

 tytułu finalisty konkursu tematycz-

nego lub interdyscyplinarnego 
5 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu wojewódzkim orga-

nizowanym przez kuratora oświaty 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu przedmiotowego 
10 

dwóch lub więcej tytułów laureata 

konkursu tematycznego lub interdy-

scyplinarnego 

7 

dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu tematycznego lub interdy-

scyplinarnego 

5 

tytułu finalisty konkursu przedmioto-

wego 
7 

tytułu laureata konkursu tematyczne-

go lub interdyscyplinarnego 
5 

tytułu finalisty konkursu tematyczne-

go lub interdyscyplinarnego 
3 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawo-

dach wiedzy innych niż wymienione, 

artystycznych lub sportowych organizo-

wanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na 

szczeblu: 

międzynarodowym 4 

krajowym 3 

wojewódzkim 2 

powiatowym 1 

aktywność społeczna  
w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu 
3 

 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się 

na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej według schematu: 

Zajęcia edukacyjne  

(przedmiot) 
Ocena na świadectwie 

Liczba  

punktów 

język polski,  

matematyka 

celujący 35 

bardzo dobry 30 

dobry 25 

dostateczny 15 

dopuszczający 10 

język obcy celujący 30 



 

bardzo dobry 25 

dobry 20 

dostateczny 10 

dopuszczający 5 

 

6. Do podania do Branżowej Szkoły I stopnia należy dołączyć:  

 zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  

 w przypadku kandydatów posiadającymi opinię/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – aktualną opinię/orzeczenie.  

 zaświadczenie /zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mo-

wa w pkt.4.  

 badania do celów sanitarno-epidemiologicznych – dla zawodów mających kontakt z żywnością tj. 

sprzedawca, piekarz, cukiernik, kucharz – skierowanie wydaje szkoła 

 dwie podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie legitymacyjne 

1) W przypadku braku możliwości przedłożenia wyżej wymienionego zaświadczenia lub opi-

nii/orzeczenia w terminie do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15:00 rodzic kandydata lub kandydat pełno-

letni informuje o tym Dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.  

2) Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej do Dyrektora szkoły, w terminie okre-

ślonym odpowiednio przez Ministra, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.  

3) Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do 

której uczeń został przyjęty. 


