
Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie na rok szkolny 2018/2019 

  

1 
 

Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 

na rok szkolny 2018/2019 

 

 
1. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół 

ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć szkołę 

samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół).  

2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,  

w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały. 

3. O przyjęciu do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci 

gimnazjum. 

4. O przyjęciu do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia decyduje spełnienie 

następujących warunków: 

a) złożenie podania, w którym deklaruje wybór kierunku kształcenia zawodowego, 

b) złożenie życiorysu, 

c) złożenie zaświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu, 

d) złożenie zaświadczenia z punktacją uzyskaną z egzaminu gimnazjalnego oraz złożenie 

świadectwa ukończenia gimnazjum, 

e) złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w 

wybranym zawodzie wydane przez Zakład Medycyny Pracy, 

f) złożenie 2 zdjęć. 

5. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów.  

6. Szkolna komisja rekrutacyjna:  

1) gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów wybrało daną 

szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią, 

2) szkolna komisja rekrutacyjna, 11 lipca 2018r. podaje do publicznej wiadomości listę 

kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, 

zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

3) szkolna komisja rekrutacyjna, 20 lipca 2018 r. podaje do publicznej wiadomości listę 

kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą 

imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

 

7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Dalsze postępowanie reguluje 

ustawa o systemie oświaty. 


