
Zasady i terminy rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8  

z Oddziałami Specjalnymi  

w Zespole Szkół nr 1 im. gen Jerzego Ziętka  

w Katowicach 

Podstawa prawna:  

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 roku, 

poz.996, 1000, 1290, 1669), 

 Zarządzenie WE-KZ.537.33.2020 Śląskiego 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 śląskiego.  

 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 

Nabór do Branżowej Szkoły II stopnia odbywa się w zawodach: 

 technik usług fryzjerskich (dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia lub 

szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer), 

 technik ogrodnik (dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia lub szkoły 

zawodowej w zawodzie ogrodnik), 

Szkoła prowadzi nabór w formie tradycyjnej bez wykorzystania systemu 

informatycznego. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w Sekretariacie w 

godzinach 8.00-13.00 w siedzibie szkoły pod adresem Katowice, ul. Staszica2. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły (do pobrania ze strony szkoły) 

2. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I 

stopnia. 

3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole 

zawodowej/branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej 

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II 

stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie. 

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wydaje 

sekretariat po zakwalifikowaniu kandydata) 

 



>>>  Terminy rekrutacji  <<< 

 

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące 

kryteria:  

a) oceny na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia z języka polskiego, 

matematyki, języka obcego oraz chemii (technik usług fryzjerskich) lub biologii 

(technik ogrodnik): 

-   stopień: celujący - 18 punktów,               

-   stopień: bardzo dobry -17 punktów,               

-   stopień: dobry - 14 punktów,              

-   stopień: dostateczny - 8 punktów,              

-   stopień: dopuszczający - 2 punkty. 

b) za świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem przyznaje 

się 7 punktów. 

  

 

http://www.zs1.katowice.pl/doki/news2020/zalacznik-nr-1-bs-ii-i-polic_2020_2021.pdf

