
REGULAMIN REKRUTACJI 
do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Legnicy 

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Legnicy posiadają status młodocianego pracownika. 
Oznacza to, że zawierają z pracodawcą, u którego odbywają praktyczną naukę zawodu, umowę o 

pracę w celu przygotowania zawodowego na podstawie Kodeksu Pracy (dział IX Zatrudnianie 
młodocianych) 

Podstawa prawna rekrutacji: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Rozdział 6 Przyjmowanie do 
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
publicznych szkół i publicznych placówek (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. 

poz. 4, 619 i 762)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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) 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

4. Zarządzenie Nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 w 
sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie 
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 
2020/2021 

Warunki i tryb rekrutacji: 

1. Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających: 

a. liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, 
b. liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wskazanych przez 

dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym  do danego oddziału, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, 

c. liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, 

d. liczbę punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 
e. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym może 
otrzymać maksymalnie 200 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej 
przedstawionych zasad: 

a) wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty z: 

• j. polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35; 
• języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  

Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty z wymienionych wyżej 
przedmiotów wynosi 100 punktów; 

b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów: j. polski, 
matematyka i dwa przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej brane pod uwagę przy 
rekrutacji do danego oddziału, przyznaje się zgodnie z zasadą: 



• 18 punktów – ocena: celujący, 

• 17 punktów – ocena: bardzo dobry, 

• 14 punktów – ocena: dobry, 

• 8 punktów – ocena: dostateczny, 

• 2 punkty – ocena: dopuszczający. 

 Za oceny z zajęć edukacyjnych kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty. 

c) 28 punktów uczeń może otrzymać za inne szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej: 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów, 

• osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie 18 punktów, 

• osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w 
formie wolontariatu – 3 punkty. 

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o 
zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, są przyjmowani do wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej 
kolejności. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym, pierwszeństwo na 
etapie drugim posiadają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na etapie 
trzecim  bierze się pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości punktowej: 

            a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci), 

            b) niepełnosprawność kandydata, 

            c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

            d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

            e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

            f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

            g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

       6. Kandydaci do szkoły powinni posiadać: 

a) ukończone 15 lat w roku 2021 a w przypadku uczniów, którzy nie spełniają tego warunku, zgodę  
rodziców lub opiekuna prawnego oraz pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

b) oświadczenie pracodawcy o zamiarze przyjęcia ucznia – młodocianego pracownika. Druk 
oświadczenia zostanie wydany kandydatowi przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły; 

c) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym przez siebie zawodzie. Skierowanie na badanie 
lekarskie zostanie wydane kandydatowi przy składaniu podania o przyjęcie do szkoły; 

d) umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z załącznikami. Załącznik – ustalenia 
pomiędzy pracodawcą a szkołą zostanie wydany kandydatowi po przedłożeniu oświadczenia 
pracodawcy o zamiarze przyjęcia ucznia. 

7. Kandydaci zostaną wpisani na listę uczniów po dostarczeniu umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego wraz z załącznikami. 



Ze względu na specyfikę kształcenia uczniów – młodocianych pracowników w klasach 
wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Legnicy zachęcamy wszystkich kandydatów i 

ich rodziców do skorzystania  
z konsultacji w sprawie wyboru zawodu i pracodawcy w szkolnym punkcie informacyjnym 

 Tryb i terminarz przyjmowania podań: 

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) w formie 
tradycyjnej - papierowej lub w formie elektronicznej 
● rekrutacja podstawowa - od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 
● rekrutacja uzupełniająca - od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r. 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o 
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez 
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje, a także oświadczenia 
pracodawcy o zamiarze przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu od 25 czerwca do 14 lipca 
2021 r. do godz.15. 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych 
z ustaleniem tych okoliczności 
● rekrutacja podstawowa - do 14 lipca 2021 r. 
● rekrutacja uzupełniająca - 5 sierpnia 2021 r. 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez prezydenta 
wskazanych w oświadczeniach 
 ● rekrutacja podstawowa do 21 lipca 2021 r. 
 ● rekrutacja uzupełniająca - 13 sierpnia 2021 r.                                

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole i 
zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja"  
● rekrutacja podstawowa - 22 lipca 2021 r. 
● rekrutacja uzupełniająca - 16 sierpnia 2021 r.                               

6. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie 
● rekrutacja podstawowa od 17 maja do 26 lipca 2021 r.   
● rekrutacja uzupełniająca - 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r.                               

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego wraz z załącznikami 
● rekrutacja podstawowa od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 
● rekrutacja uzupełniająca - 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00  

8. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora 
szkoły w terminie 
● rekrutacja podstawowa - do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 
● rekrutacja uzupełniająca - do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 
wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub 
elektronicznej. Zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 24 września 
2021 r. Niezłożenie zaświadczenia w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z 
kontynuowania nauki w szkole.                             

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i 
kandydatów nieprzyjętych do szkoły poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole i zamieszczenie 
na stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja"  
● rekrutacja podstawowa - 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 
● rekrutacja uzupełniająca - 23 sierpnia 2021 r. 

10. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
● rekrutacja podstawowa - do 5 sierpnia 2021 r. 
● rekrutacja uzupełniająca - 26 sierpnia 2021 r. 

11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

12. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia 
otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia. 

13. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od 
dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 



Obowiązkowe zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w rekrutacji do poszczególnych oddziałów 
oprócz języka polskiego i matematyki: 

 oddział  zawód kształcony  wybrane zajęcia 

 1A 
wielozawodowa (cukiernik, kelner, kucharz, 
piekarz, sprzedawca, ogrodnik, rolnik) 

 technika, biologia 

 1B 

wielozawodowa (fryzjer, fotograf, mechanik 
pojazdów samochodowych, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy, stolarz, ślusarz) 

 technika, plastyka 

 
ORGANIZACJA INFORMACJI  

DLA KANDYDATÓW  I ICH RODZICÓW 

Szkolny punkt informacyjny znajduje się  
w sekretariacie CKZiU w Legnicy  p. 15, parter 

 ul. Lotnicza 26 w godz. 7.30 - 15.30  i pod numerami telefonów: 
76 723 32 92 lub 76 852 42 46 w. 50 

sekretariat@ckziu.legnica.eu 

www.ckziu.legnica.eu 

 


