
Regulamin rekrutacji do   

Branżowej Szkoły Budownictwa 
stopnia I nr 2  

w PSBiG 
(na rok szkolny 2019/20) 

§ 1 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły branżowej mogą ubiegać się  absolwenci 

gimnazjum. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły branżowej powinni 

posiadać zaświadczenie     lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia w określonym zawodzie. 

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program 

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, 

wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa w §6 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).) 

4. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkoły  decyduje liczba 

uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych 

punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do 

szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej. 

5. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę 

kryteria   uwzględniające 

 oceny z języka  polskiego oraz oceny z matematyki, języka obcego i 

zajęć technicznych. 

6. osiągnięcia ucznia: 

 ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

 szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, tj. 

 uzyskane wysokie miejsca , nagradzane lub honorowane 

zwycięskim tytułem 

 w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych 

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na    terenie 

szkół; 

 osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu lub środowiska szkolnego; 

7. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa 

w ust. 5  oraz za osiągnięcia, o których mowa w ust.  pkt 2; 

8. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu, przy czym liczba ta powinna być równa liczbie punktów 

możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć 

edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 oraz  za osiągnięcia ucznia, o których 
mowa w  ust. 6 



  §2 

Przy przyjmowaniu do : szkoły branżowej w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w 
uporządkowaniu hierarchicznym: 

1. Kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej 

poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 

poradni specjalistycznej (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 3 

z późniejszymi zmianami 

2. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, 

niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata 

pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 

134 ust. 4 tej ustawy. 

3. Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania, 

4. Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

5. Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą 

średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ( z zastosowaniem skali 

przeliczeniowej ocen), 

6. Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą 
ocenę z języka polskiego, 

Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższa ocenę z 

języka obcego 


