REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
DO KLAS PIERWSZYCH
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
W STARACHOWICACH UL. SZKOLNA 10
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Podstawa prawna:
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia
2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)
ogłoszono dnia 11 września 2019 r. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
2. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i
1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) ogłoszono dnia 22 maja 2020 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.
3. Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nr 2.2021 w sprawie określenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok
szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II
stopnia, publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych i publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych z
dnia 29.01.2021 r.

Obowiązki Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1. zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7 ustawy - Prawo
oświatowe, prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 4
oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, sprawdzianu predyspozycji
językowych, o którym mowa w art. 138 ust. 1, art. 139 ust. 1 pkt 2 i art. 140 ust.
2 ustawy - Prawo oświatowe, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa
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w art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji
przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2 ustawy - Prawo
oświatowe, rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6 ustawy - Prawo
oświatowe, lub badania uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 144 ust.
2 ustawy - Prawo oświatowe;
2. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianów, prób
sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień kierunkowych, o
których mowa w pkt 1;
3. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano
wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy - Prawo oświatowe, w tym
zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
4. sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust.
7 ustawy - Prawo oświatowe;
5. sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach
sprawdzianów, prób sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej lub badań
uzdolnień kierunkowych, o których mowa w pkt 1;
6. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
7. sporządzenie

listy

kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatów

niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
8. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
9. Składanie w ustalonych terminach meldunków do Świętokrzyskiego Kuratorium
Oświaty o przebiegu rekrutacji, ewentualnych wolnych miejscach.
Nabór do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Starachowicach w roku
szkolnym 2021/2022 zostanie dokonany w następujących zawodach:
Mechanik – monter maszyn i urządzeń – praktyka – CKZ| / ELRUZ. Nauka trwa trzy lata.
Liczba miejsc – 17.
Stolarz – praktyka - Zakłady pracy. Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc –17
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Krawiec – praktyka - CKZ i OSiW . Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc – 17.
Murarz-tynkarz – praktyka – CKZ i OSiW. Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc – 17.
Piekarz – praktyka - Zakłady pracy . Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Cukiernik – praktyka - Zakłady pracy . Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych – praktyka – CKZ, zakłady pracy. Nauka
trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Elektromechanik pojazdów samochodowych – praktyka - MAN i CKZ. Nauka trwa trzy
lata. Liczba miejsc 16.
Operator obrabiarek skrawających – praktyka – CKZ, SIGMATECH, STARPOL,
PERFOPOL. Nauka trwa trzy lata.Liczba miejsc 17.
Kucharz – praktyka - Zakłady pracy, OSiW . Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Sprzedawca – praktyka - Zakłady pracy, OSiW Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Elektromechanik – praktyka – CKZ, ELRUZ. Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Elektryk – praktyka – CKZ, zakłady pracy. Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Mechanik pojazdów samochodowych – praktyka - CKZ, zakłady pracy. Nauka trwa trzy
lata. Liczba miejsc 17.
Fryzjer – praktyka - Zakłady pracy, OSiW. Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – praktyka – CKZ, OSiW.
Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Blacharz samochodowy – praktyka MAN. Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Ślusarz – praktyka - CKZ. Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Mechatronik

–

praktyka

-CKZ.

Nauka

trwa

trzy

lata.

Liczba

miejsc

17.

Kierowca mechanik - praktyka – CKZ. Nauka trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej - praktyka - Firmie PERFECT. Nauka
trwa trzy lata. Liczba miejsc 17.
Najważniejszym

kryterium

będzie

zaświadczenie

lekarskie

stwierdzające

przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu.
*
Zasady punktacji:
Każdy uczestnik zdobywa ilość punktów w zależności od zajętego miejsca w każdej
konkurencji. O końcowym miejscu decyduje ogólna liczba punktów ze wszystkich
konkurencji.
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brak

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klas pierwszych
Branżowej Szkoły I Stopnia wynosi 200.
Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:


Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach egzaminu, wynosi maksymalnie 100 punktów.



Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych wynosi
maksymalnie 100 punktów.

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły
ponadpodstawowej
Kryteria - świadectwo

Maksymal
na

liczba

punktów w
postępowa
niu
rekrutacyj
nym
3 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi
świadectwo

ukończenia

szkoły

podstawowej

z

7 pkt

wyróżnieniem
szczególne osiągnięcia

18 pkt

wynik z języka polskiego

18 pkt

wynik z matematyki

18 pkt

wynik z I przedmiotu

18 pkt

wynik z II przedmiotu

18 pkt

max
Kryteria

100 pkt
-

egzamin wyniki

z

egzaminu

ósmoklasisty
ósmoklasisty w %
wynik z języka polskiego
100%
wynik z matematyki
100%
wynik z wybranego przedmiotu (historii albo biologii albo chemii
100%
albo fizyki albo geografii)
wynik z języka obcego
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100%

max
Razem

200 pkt

Punkty są przyznawane za oceny z następujących zajęć edukacyjnych:
Mechanik – monter maszyn i urządzeń – język polski, matematyka, język niemiecki/język
angielski, fizyka
Stolarz – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, fizyka
Krawiec – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, fizyka
Murarz-tynkarz – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, fizyka
Piekarz – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, fizyka
Cukiernik – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, fizyka
Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych – język polski, matematyka, język
niemiecki/język angielski, fizyka
Elektromechanik pojazdów samochodowych – język polski, matematyka, język angielski,
fizyka
Operator obrabiarek skrawających – język polski, matematyka, język niemiecki/język
angielski, fizyka
Kucharz – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, geografia
Sprzedawca – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, fizyka
Elektromechanik – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, fizyka
Elektryk – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, fizyka
Mechanik pojazdów samochodowych – język polski, matematyka, język niemiecki/język
angielski, fizyka
Fryzjer

–

język

polski,

matematyka,

język

angielski,

geografia

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – język polski, matematyka,
język niemiecki/język angielski, fizyka
Blacharz samochodowy – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, fizyka
Ślusarz – język polski, matematyka, język niemiecki/język angielski, fizyka
Mechatronik – język polski, matematyka, fizyka
Kierowca mechanik – język polski, język niemiecki/język angielski, matematyka, geografia
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej - język polski, matematyka, język
niemiecki/język angielski, fizyka
Punkty są obliczane według następujących zasad:
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1. za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 18 punktów,
2. za każdą ocenę bardzo dobrą kandydat otrzymuje 17 punktów,
3. za każdą ocenę dobrą kandydat otrzymuje 14 punktów,
4. za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 8 punktów,
5. za każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 2

Liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia kandydata wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i potwierdzone stosownymi zaświadczeniami
wynosi maksymalnie 28.
Ustalając podział punktów w przypadku wyników z egzaminu ósmoklasisty przyjęto,
że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt. Przyjęto, że wynik z egzaminu
ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki będzie się mnożyło przez 0,3 co oznacza, że
kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 30 punktów, czyli w sumie 60
punktów. Natomiast wynik z egzaminu ósmoklasisty z: języka obcego nowożytnego oraz z
jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt
4 ustawy o systemie oświaty będzie się mnożyło przez 0,2 co oznacza, że kandydat może z
tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 20 punktów, czyli w sumie 40 punktów.
Możliwość uzyskania maksymalnie 100 punktów, analogicznie jak w przypadku przeliczania
wyników z egzaminu ósmoklasisty, za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie, ma
na celu motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy przez cały etap edukacyjny,
uczestniczenia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, a także angażowania się w
działalność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu. Systematyczna praca ucznia w ciągu całego etapu edukacyjnego powinna
przełożyć się na równie dobry wynik z egzaminu ósmoklasisty, jak i oceny wymienione na
świadectwie. Mając jednak na uwadze silne emocje, które towarzyszą uczniowi podczas
egzaminu ósmoklasisty, wynik tego egzaminu może nie odzwierciedlać rzeczywistej wiedzy i
umiejętności ucznia. Zatem przyjęty podział punktów pozwoli na obiektywną ocenę wiedzy i
umiejętności ucznia.
Ustalono możliwość uzyskania maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia ucznia
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym najwyżej punktuje się finalistów
zawodów wiedzy, tj. finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim
oraz laureatów i finalistów pozostałych konkursów i turniejów organizowanych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, a także

6

finalistów z przedmiotów artystycznych na szczeblu międzynarodowym i ogólnopolskim oraz
laureatów i finalistów pozostałych konkursów i turniejów organizowanych na mocy
przepisów art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Powyższe zawody są organizowane
zgodnie z ww. przepisami w ustalonych przez organizatora zakresie, przewidzianym dla
danego etapu edukacyjnego.
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
1. a) języka polskiego,
2. b) matematyki
- mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych,
z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy - Prawo oświatowe, w
przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.
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Podział maksymalnej liczby punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
ponadpodstawowych na lata szkole 2020/2021-2021/2022 kandydatom zwolnionym z
obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego
egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy - Prawo
oświatowe.

Ocena z zajęć edukacyjnych wymieniona na stopień

Maksymalna

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

punktów
w

ocena z języka polskiego
ocena z matematyki
ocena z jeżyka obcego nowożytnego
max
Wyniki ucznia, który przystąpił do egzaminu
ósmoklasisty

liczba

postępowaniu

wyniki

rekrutacyjnym
35 pkt
35 pkt
30 pkt
100 pkt
punkty w postępowaniu

z egzaminu

rekrutacyjnym

celujący
celujący
celujący

ósmoklasisty
wynik z jeżyka polskiego
wynik z matematyki
wynik z jeżyka obcego nowożytnego
max

w%
100%
100%
100%

x 0,35 = 35 pkt
x 0,35 = 35 pkt
x 0,3 = 30 pkt
100 pkt

Punkty są przyznawane za niżej wymienione osiągnięcia, według następujących zasad:
1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7
punktów.
2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
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a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących

konkursem o zasięgu wojewódzkim

organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
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f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych 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.
4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
przyznaje się 3 punkty.
Konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla
uczniów szkół podstawowych:
1. Wojewódzki konkurs z języka polskiego
2. Wojewódzki konkurs z matematyki
3. Wojewódzki konkurs z języka angielskiego
4. Wojewódzki konkurs z języka niemieckiego
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje większa
ilość otrzymanych punktów. Jeżeli ilość punktów u kilku kandydatów jest jednakowa o
przyjęciu decyduje lepsza ocena z zachowania.
Ustala się minimalną ilość punktów, którą kandydat powinien otrzymać na poziomie 8.
*
Rekrutacja rozpoczyna się 17.05.2021 r.
Niżej wymienione dokumenty kandydaci składają wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ulicy
Szkolnej 10 w Starachowicach w godzinach od 8.00 do 14.00 :
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1. Podanie + 3 zdjęcia + numer PESEL.
2. Kartę zdrowia.
3. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu / kopie ponumerowane i potwierdzone przez dyrektora/

*
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – druk potwierdzający rejestrację w
systemie komputerowego wspomagania rekrutacji od 17 maja do 31 maja 2021 r.
2. Złożenie przez kandydatów wniosku przyjęcia do szkoły branżowej od 17 do 31 maja
2021r.
3. Doręczanie przez kandydatów do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii
zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczonych przez dyrektora
szkoły podstawowej, które ukończył kandydat od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.
4. Weryfikacja osiągnięć kandydatów do 15 lipca 2021 r.
5. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
szkoły 22 lipca 2021 r.
6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie

lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o
wyborze tej szkoły do 26 lipca 2021 r.
7. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w
Starachowicach przez kandydata, który dostarcza oryginał świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 23 do 30 lipca 2021 r.
8. Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie
wolnych miejsc 2 sierpnia 2021 r.
9. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej od 3 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r.
*
W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań lekarskich kandydat może otrzymać propozycję
kształcenia się w innym zawodzie.
O ostatecznym przyjęciu ucznia na praktykę do firmy MAN decyduje pracodawca
po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie firmy. W przypadku
nieprzyjęci na praktykę do firmy MAN szkoła zapewnia zajęcia praktyczne w innym miejscu.
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Kształcenie w danym zawodzie zostanie rozpoczęte, jeżeli będzie minimum 17 chętnych
kandydatów w klasie dwuzawodowej i 34 w klasie jednozawodowej. W przypadku mniejszej
liczby chętnych o utworzeniu klasy w zawodzie decyduje organ prowadzący szkołę.
Kandydaci, w zawodach, w których nie będzie można rozpocząć kształcenia ze względu na
małą liczbę chętnych, otrzymają propozycje kształcenia w innym zawodzie.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych:
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3
w Starachowicach przy ulicy Szkolnej 10,
można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00
Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
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