Rok szkolny
2022/2023

Zasady rekrutacji
do Branżowej Szkoły II stopnia w Skoczowie

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
Podstawa prawna:
1.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
2.
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Do Branżowej Szkoły II stopnia w Skoczowie prowadzony będzie nabór na rok szkolny
2022/2023 w następujących zawodach:
Lp.

Oddział

Planowana liczba
oddziałów

Limit miejsc

1

technik pojazdów samochodowych

0,5

20

2

technik elektronik

0,5

20

2. Rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia prowadzona będzie w oparciu o wnioski (druk do
pobrania ze strony internetowej: www.zstio-skoczow.pl lub w sekretariacie szkoły)
i świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
(od 2015 r.), złożone w sekretariacie szkoły.
3. Należy również złożyć zaświadczenie o zawodzie nauczanym w szkole zawodowej niższego
szczebla, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
w Branżowej Szkole II stopnia.
4. Kandydat, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa zaświadczenie lekarskie
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
5. Zakłada się przyjęcie wszystkich kandydatów, którzy w terminie złożą dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków podanych w punktach 2-4.
6. Szczegółowe terminy rekrutacji:
Lp. Termin
1

2

od 16 maja 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
20 lipca 2022 r.
od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.

3

od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

4

29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

5

Czynność
Składanie wniosków o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego
kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia
świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o
zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres
odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one
złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 31 sierpnia 2022 r. Rekrutacja uzupełniająca.

