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ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

BRANZOWYCH SZKOL II STOPNIA

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIALYSTOK

NA ROK SZKOLNY 2O2OI2O2I

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

ustah,a z dnia t4 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajqce wtawq - Prawo oiwiatowe

(Dz. U z 2017 r. poz.60 ze zm.);

Zmiana ustawy - Prawo oiwiatowe, ustaw o systemie oiwiaty oraz nieh6rych innych

ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.):

rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2l sierpnia 2019 r. w sprawie

przeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego oraz post?powania uzupelniajqcego

do publicznych przedszkoli, szkdl, plac6wek i centrdw (Dz. U. z 2019 r. poz. l7j7);
rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie

szczeghlnych roz,,'tiqzari w olcresie czdsowego ograniczenia funkcjonowania iednostek
systemu oiwiaty w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i nvalczaniem

COVID-|? (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);

Zarzqdzenie Nr 43/2020 Podlaskiego Kuratora Oiwiaty z dnia 26 maja 2020 roku

w sprawie olcreilenia termin6w przeprowadzenia postgpowania reknttacyjnego, w tym

termin|w sHadania dokumentdw na rok szkolny 2020/2021 w woiew6dztwie Podlaskim

na semestr pierwszy klas I publicznych dwuletnich bran2owych szkil II stopnia,

na semestr pierwszy Has I publicznych szkil policealnych, na semestr pierwszy klasy

I publicznego czteroletniego liceum og6lnol<sztalcqcego dla doroslych oraz

do publicznych szkil podstawowych dla doroslych.

a

Ilekrod w niniejszym dokumencie jest mowa o:

rodzicach - naleZy przez lo rozumiei rodzic6w oraz opiekun6w prawnych kandydata

oraz osoby (podmioty) sprawuj4ce pieczE zastgpcz4 nad kandydatem,

szkole ponadpodstawowej - nale'y przez to rozumiei dwuletni4 branZow4 szkoig

II stopnia,

wielodzietnoSci rodziny kandyd ata - nalezy przez to rozumie6 rodzing wychowuj4c4

troje i wigcej dzieci,

samotnym wychowy'lvaniu kandydata w rodzinie - naleZy przez to rozumiei

wychowl,wanie dziecka przez panng, kawalera, wdowg, wdowca, osobq pozostaj4c4
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w separacji orzeczonej prawomocn)ryn wyrokiem s4du, osobg rozwiedzion4,

chyba ze osoba taka wychowuje wsp6lnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

l. Na rok szkolny 202012021 przeprowadzone bgdzie postgpowanie rekrutacyjne do klas I
dwuletnich brarrZowych szk6l II stopnia.

2. BranZowa szkola II stopnia przeznaczona jest dla absolwent6w bran2owej szkoly I stopma.

Mog4 siE oni w niej ksztalci6 w zawodzie na poziomie technika, w kt6rym wyodrgbniono

kwalifikacjg wsp6ln4 dla zawodu nauczanego w brarrZowej szkole I i II stopnia.

3. Kandydaci mog4 ubiega6 sig o przyjgcie na pierwszy semestr klasy I, jedli ukoiczyli
bran2ow4 szkolg I stopnia w okesie 5 lat szkolnych poprzedzaj4cych rok szkolny, na kt6ry
ubiegaj4 sig o przyjgcie - art. 135 ust. 2 ustawy z dria 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oSwiatowe.

4. Wniosek o przfgcie do branZowej szkoly II stopnia kandydaci wypelniaj4 i skladaj4

w szkole w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do go&, 15.00.

5. Wnioski o przt'gcie bgd4 dostgpne w formie elektronicznej na stronach intemetowych

szk6l. Osoby niemaj4ce dostgpu do lntemetu mog4 wypelni6 wniosek odrgcznie.

Formularz wniosku dostgpny bgdzie pny wejSciu do ka2dej szkoly ponadpodstawowej

bior4cej udzial w rekrutacji.

6. Dopuszczalne formy skladania wniosku

1) Wyslanie podpisanego wniosku i pozostalych dokument6w drog4 mailow4 na adres

szkoly (skan6w lub zapisu w postaci pdfl.

Adresy mailowe i numery telefon6w plac6wek znajdq Paflstwo na stronach

intemetowych szk6l lub pod adresami:

r' https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/publicznejednostki_o
swiatowe/,

a

/ https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna./podstawowe-informacje-

dotyczcewykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-wojewodztw/.

2) Dostarczenie dokument6w w wersji papierowej do plac6wki. Przy wejSciu do szkoly

zostan4 ustawione skrzynki, do kt6rych kandydat lub jego rodzice bgdq mogli wrzucai
wnioski rekrutacyjne w zamknigtych kopertach. Potwierdzenie zloienia dokument6w

rodzice lub kandydaci otrzymaj4 na adres email wpisany we wniosku.

7. W przypadku wigkszej liczby kandydat6w ni2 liczba wolnych miejsc przeprowadza

sig odpowiednio pierwszy, drugi i trzeci etap postgpowania rekrutacyjnego.

8, Na I etapie brane s4 pod uwagg l4cznie nastgpujqce kryena



. wJmienione na Swiadectwie ukoriczenia bran2owej szkoly I stopnia oceny z jEzyka

polskiego i maternatyki oraz z dw6ch obowi4zkowych zajgd edukacyjnych

og6lnoksztalc4cych ustalonych przez dyrektora szkoly;

o Swiadectwo ukoriczenia bran2owej szkoly I stopnia z wyr62nieniem.

9. Na II etapie postqpowania rekrutacyjnego przyjmuje sig kandydat6w z problernami

zdrowotnymi, ograniczaj4cymi moZliwodci wyboru kierunku ksztalcenia ze wzg)qdu

na stan zdrowia, potwierdzonymi opini4 publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. W przypadku r6wnorzEdnych wynik6w uzyskanych na II etapie postQpowania

rekrutacjnego lub jezeli po jego zakofczeniu szkola nadal dysponuje wolnymi

miejscami, na III etapie postgpowania rekrutacyjnego s4 brane pod uwagg l4cznie aw.
kryteria ustawowe w przypadku kandydat6w niepelnoletnich:

a) wielodzietnoSd kandydata,

b) niepelnosprawnoSi kandydata,

c) niepelnosprawnoSd jednego z rodzicbw kandydata,

d) niepelnosprawnodi obojga rodzic6w kandydata,

e) niepelnosprawnoSi rodzefistwa kandydata,

0 samotne wychowl'lvanie kandydata w rodzinie,

g) objgcie kandyd ata ptecz4 zastEpcz4

- w przypadku kandydat6w pelnoletnich:

a) wielodzietno6i rodziny kandydata,

b) niepelnosprawno$6 kandydata,

c) niepelnosprawnoSi dziecka kandydat4

d) niepelnosprawnodi innej osoby bliskiej, nad kt6rq kandydat sprawuje opiekg,

e) samotne wychowyranie dziecka przez kandydata.

Kryteria te maj4 jednakow4 wartoS6.

ll. Postgpowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2O2O|2O21 przeprowadza komisja rekrutacyjna

powolana przez dyrektora szkoly.

12. Kandydat nie zostanie plzyjgty do wybranego oddziafu, je2eli nie uzyska wymaganej

liczby punkt6w zapewniaj4cych przylgcie.

13. W roku szkolnym 201912020 nie przeprowadza sig postqpowania uzupelniaj4cego.
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Kandydaci, kt6rzy nie zostan4 przyjgci do szk6l w postgpowaniu rekrutacyjnym na rok

szkolny 2020/2Q21, bgdq przyjmowani do tych szk6l na podstawie decyzji dyektora plac6wki

(art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o3wiatowe).

14. Swiadectwo ukofczenia branZowej szkoly II stopnia mog4 byi skladane przez kandydata

w oryginale, notarialnie po6wiadczonej kopii, w postaci urzgdowo poSwiadczonego

odpisu zgodnie z art. 76 S I Kodel<su postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.

poz. 256 ze zm.) htb wyci4gu z dokumentu albo w postaci kopii podwiadczonej przez

dyrektora szkoly, kt6r4 ukoriczyl kandydat.

15. W terminach okredlonych w harmonogramie rekrutacji, kandydaci skladaj4 w szkole

ponadpodstawowej nastgpuj4ce dokumenty:

a) wniosek o przyl'gcie do branZowej szkoly II stopnia,

b) dwiadectwo ukoriczenia bran2owej szkoly I stopnia,

c) dodatkowe dokumenty (w przypadku, gdy dotyczy kandydata):

Dokument Forma dokumentu

zaSwiadczenie o zawodzie nauczanyn w brarr2owej szkole I
stopnia, kt6rego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji
wyodrgbnionej w zawodzie nauczanym w branZowej szkole II
stopnia, do kt6rej kandydaci ubiegajq siE o przyjgcie

' oryginal,

r notarialnie
poSwiadczona kopia,

o urzQdowo

poSwiadczony odpis

lub wyci4g
z dokumentu,

. kopia poSwiadczona

za zgodto((
z oryginalern

przez kandydata lub

rodzica kandydata

niepelnoletniego

Opinia wydana przez prtbliczn4 poradnig psychologiczno-
pedagogiczn4, w tym publiczn4 poradnig specjalistyczn4,
w sprawie pierwszehstwa w przyjgciu ucznia
z problemami zdrowotnymi do szkoly ponadpodstawowej

Orzeczene o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane
ze wzglgdu na niepelnosprawno6i kandydata

Orz*zenie o niepelnosprawnoSci lub o stopniu niepelnosprawnosci
kandydata, rodzicow kandydata lub rodzeristwa kandydata
lub orzeczenie r6wnowa2ne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
21 sierpna 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 426 ze nn.)

Zalwiadczenie lekarskie zawieraj4ce orzeczenie o braku
przeciwwskazari zdrowotnych do podjgcia praktycznej nauki
zawodu

Prawomocny wyrok sqdu rodzinnego onekaj4cy rorwdd
lub separacjg lub att zgonu oraz oSwiadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu Zadnego &iecka
wsp6lnie z j ego rodzicem



Dokument poSwiadczaj4cy objgcie dziecka pieczq zastgpczq

zgodnie z ustaw4 z dria9 czerwca 201 t r. o wspieraniu rodziny
i systonie pieczy zastgpczej (Dz. U. 22020 r. 821 )

W przypadku szkoly prowadz4cej ksztalcenie w zawodzie

w zakresie kwalifikacji wyodrgbnionej w zawodzie, dla kt6rego
podstawa programowa ksztalcenia w zawodzie szkolnictwa
branZowego przewiduje przygotowanie do uzyskania

umiejgtnoSci kierowania pojazdern silnikowym w zakresie prawa
jazdy kategorii C lub C+E - orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazan psychologicznych do kierowania pojazdem,

o kt64,rn mowa w art. 84 ust. I ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujqcych pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.)

W przypadku szkoly prowadz4cej ksztalcenie w zawodzie
w zakresie kwalifikacji wyodrgbnionej w zawodzie, dla kt6rego
podstawa programowa ksztalcenia w zawodzie szkolnictwa
bran2owego przewiduje przygotowanie do uzyskania
umiejgtnoSci kierowania pojazdem silnikowym' orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania
pojazdami, o kt6rym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujqcych pojazdami

Odwiadczenie o wielodzietnoSci rodziny kandydata, zgodnie

z ut. 20 t !st. 4 ustawv z dnia 7 wrzeinia l99l r. o systemie

oiwiaty (Dz. U. z 2019 r. poz. l48l ze zm.)
OSwiadczenie

W przypadku braku
mo2liwoSci przedlo2enia

odpowiednio
zaSwiadczenia
lub orzeczenia.

rodzic kandydata
lub kandydat pelnoletni

informuje o tym
dyrekora szkoty

w terminie do l8 sierpnia
2020 r. do godz. 15.00,
wskazujqc na przyczyng
niedotrzlmania terminu.

W takim pzypadku
wla3ciwe

odpowiednio
zaSwiadczenie
lub orzeczenie

sklada sig dyrekorowi
szkoly, do kt6rej uczeh

zostal prz).jQty,
nie p6zniej

niZ do dnia 25 wrze3nia
2O2O r.

Oswiadczenie sklada sig pod rygorem odpowiedzialnoSci kamej za skladanie falszyrrych

oSwiadczeri. Skladaj4cy oSwiadczenie jest zobowi4zany do zawarcia w nim klauzuli

nastgpuj4cej tre(ci: ,,Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci kamej za zlo2enie t'alszyvego

oiwiadczenia".

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

o5wiaty wniosek o przyjgcie do szkoly, w tym wymagane zal4czniki, moina skladad

elektronicznie.

16. Wniosek o przf gcie do branZowej szkoly II stopnia zawiera:

1) imie, nazwisko, datg urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku

braku numeru PESEL - serig i numer paszportu lub innego dokumentu

potwierdzaj4cego toZsamoSi;

2) imiona i nazwiska rodzic6w kandydata, a w przypadku kandydata pelnoletniego -

imiona rodzic6w:

3) adres miejsca zamieszkania rodzic6w i kandydata, a w przypadku kandydata

pelnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;
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4) adres poczty elektronicznej i numery telefon6w rodzic6w kandydata, a w przypadku

kandydata pelnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata,

o ile je posiadaj4;

5) wskazanie wybranego oddziahr/6w w danej szkole.

17. Przewodnicz4cy komisji rekrutacfnej moZe:

. zqdae dokument6w potwierdzai4cych okolicznoSci zawarte w oSwiadczeniach,

w wyznaczonym terminie,

c zwr,Sci( sig do w6jta (burmistrza, prezydenta miasta) wlaSciwego ze wzglgdu

na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okolicznoSci.

W6jt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczno5ci w terminie 5 dni od

otrzymania proSby.

W przypadku nieprzedlo2enia dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie kryteri6w

oraz w sytuacji braku potwierdzenia okolicznoSci zawartych w oiwiadczeniu, komisja

rekrutacyl'na rozpatruj4c wniosek, nie uwzglgdnia danego kryerium.

18. Zasady przyznawania punkt6w.

Maksymalna liczba ptrnkt6w moZliwych do uzyskania:

1) wymienione na Swiadectwie ukoriczenia bran2owej szkoly I stopnia oraz

dotychczasowej zasadniczq szkoly zawodow ej oceny z jgzyka polskiego i matematyki

oraz z dw6ch obowigkowych zajg6 edukacyjnych og6lnoksztalcqcych ustalonych

przez dyrektora szkoly- max 72 pkt'.

- ocena celujqca - 18 pkt,

- ocena bardzo dobra - 17 pkt,

- oceta dobra - 14 pkt,

- ocena dostateczna - 8 pkt,

- ocena dopuszczaj4ca - 2 plo;

2) 6wiadectwo ukoficzenia branZowej szkoly I stopnia oraz zasadniczej szkoty

zawodowej z wyr6Znieniem - 7pkt

19. Wyniki postQpowania rekrutacyjnego

1) Wyniki postQpowania rekrutacyjnego podaje siE do publicznej wiadomoSci w formie

listy kandydat6w zakwalifrkowanych i niezakwalifikowanych dnia 12 sierpnia 2020 r.

2) Rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoly (lub kandydat pelnoletni)

s4 zobowi4zani do potwierdzenia woli przljgcia do szkoly w postaci przedloienia

Swiadectwa ukoriczenia bran:Zowej szkoly I stopnia oraz za*wiadczeria o zgodnoSci

kwalifikacji (moze by6 tak2e wersja elektroniczna), o ile nie zostaly one zlozone

w uzupelnieniu wniosku o przy'gcie do szkoly, a w przlpadku szkoly prowadz4cej

ksztalcenie zawodowe tak2e za5wiadczenia lekarskiego zawieraj4cego orzeczenie
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o braku przeciwwskazari zdrowotnych do podjgcia praktycznej nauki zawodu

w terminie od l3 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

3) Komisja rekrutacfna podaje do publicznej wiadomoSci listg kandydat6w pnyjQrych

i kandydat6w nieprzyjgtych do danej publicznej szkoly dnia 19 sierpnia 2020 r.

o godz. 10.00.

4) Listy, o kt6rych mowa w pkt I i 3, podaje sig do publicznej wiadomoSci

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej publicznej szkoly

oraz na stronie intemetowej szkoly.

20. Procedura odwolawcza

1) W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomoici listy kandydat6w

przyjgtych i kandydat6w nieprzyjgtych, rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni

mo2e wyst4pii do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporzqdzenie uzasadnienia

odmowy przyjgcia kandydata do szkoly.

2) Uzasadnienie sporz4dza sig w terminie 3 dni od dnia wyst4pieni a ptzez rodzica

kandydata lub kandydata pelnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny

odmowy przyjqcia, w tym najni2szq liczbg punkt6w, kt6ra uprawniala do przyjqcia'

oraz liczbg punkt6w, kt6r4 kandydat uzyskal w postgpowaniu rekrutacyjnym.

3) Rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni mo2e wnieS6 do dyrektora szkoly

odwolanie od rozstrzygrrigcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia

otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor szkoly rozpatruje odwolanie od rozstrzygnigcia komisji rekrutacyj nej.

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwolania. Na rozstrzygrrigcie dyrektora szkoly

slu2y skarga do sqdu administracyjnego wlaSciwego dla siedziby szkoly
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