Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2
na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia
na rok szkolny 2020/2021
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
w Zamościu

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 roku,
poz.996, 1000, 1290, 1669),
Zarządzenie Nr 5 /2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
i
postępowania
uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny
2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych
szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych
branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie
województwa lubelskiego.
Rozporządzenie MEN 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/
Zarządzenie Nr 27/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29
stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych
w publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I
publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na
terenie województwa lubelskiego.

INFORMACJE OGÓLNE
Szkoła prowadzi nabór w formie tradycyjnej bez wykorzystania systemu
informatycznego.
Dokumenty w wersji papierowej należy składać w Sekretariacie w godzinach
8.00-15.00 w siedzibie szkoły pod adresem Zamość, ul. Szczebrzeska 41.
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Oferta edukacyjna:
Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021:
Typ szkoły

Zawód

Nauczane języki

Klasa

Branżowa

Technik

Szkoła II

pojazdów

Stopnia

samochodowych

Przedmioty
punktowane

Język polski
1B

angielski

Matematyka
Język angielski
Informatyka

Terminy postępowania rekrutacyjnego
do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Zamościu
Lp.

1.

.
Czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły branżowej II
stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wydanie w tym terminie skierowania na badania lekarskie.

Terminy postępowania
rekrutacyjnego
od 15 czerwca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia dokumentów
do 4 sierpnia 2020 r.
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150
ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku do
szkoły branżowej II stopnia.

5.



Przedłożenie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia Branżowej
Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Zaświadczenia o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole
I Stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej,
którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji

12 sierpnia 2020 r.

od 15 czerwca 2020 r. (dnia
złożenia wniosku o przyjęcie
do szkoły)
do 14 sierpnia 2020 r.
decyduje dyrektor szkoły
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

2

wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole
II Stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie.
Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologicznego
o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem (o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem
o przyjęcie do szkoły).
19 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
6.
do godz. 14.00
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
7. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia
odmowy przyjęcia.

do 21 sierpnia 2020 r.

9. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy przyjęcia

10.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora szkoły

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
Branżowa szkoła II stopnia

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznej branżowej
szkoły II stopnia, Dyrektor Szkoły powołał Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznaczył
przewodniczącego, który określił zadania członków komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:


opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,



sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,



sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,



podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,



sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

3. Regulamin rekrutacji umieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:
1. Na pierwszy semestr pierwszej publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:
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absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych
poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.



kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy
rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

2. Dokumenty kandydata składane do komisji rekrutacyjnej do 4 sierpnia 2020 r. powinny
zawierać:


wniosek o przyjęcie do szkoły (Załącznik Nr 1),



świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,



zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej
Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,



zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu,



trzy fotografie (opisane: imię i nazwisko),



pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji oraz czasu nauki w szkole – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych,



osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół
orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, powinny
dołączyć ww. orzeczenie do składanych dokumentów.

3. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, wymaganych przez szkołę oryginałów dokumentów
w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą
do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do Szkoły Branżowej II Stopnia nr 2 w Zamościu.
4. Nie przekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w Branżowej Szkole II Stopnia i skreśleniem go z listy kandydatów.
5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek niż liczba wolnych miejsc
w szkole brane są pod uwagę następujące kryteria:


wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ogólnokształcących - informatyka, język angielski;



świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem.

Sposób przeliczania ocen na punkty:


Oceny szkolne z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
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Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem – przyznaje się
7 pkt.

6. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do Branżowej Szkoły II Stopnia.
7. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.
W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2020 r.).
8. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określone są w Zasadach rekrutacji
do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu na rok
szkolny 2020/2021 umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Kontakt w sprawie rekrutacji:
ZSP NR 2
22-400 Zamość
ul. Szczebrzeska 41
tel./fax: 846396028
e-mail: zsp-2@wp.pl
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