
 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W KOSZALINIE 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

 

Podstawa prawna  

 

Zarządzenie Nr  3 /2018 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

z dnia  30 stycznia 2018 r.                         

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 

szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o 

której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej 

branżowej szkoły I stopnia  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

policealnych w województwie zachodniopomorskim.  
 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017r. poz. 59 ze zm. poz. 949, 2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. 

poz. 949, 2203)  
 

 

 
I. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie  organizuje w roku szkolnym 2018/2019 nabór do: 

 

 

  
Szkoła/profil Cykl 

kształcenia 

Ilość 

oddziałów 

Ilość 

miejsc 
 

Uwagi 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  
 

- sprzedawca 

- cukiernik 

3 lata 

      3 lata 

1/2 

1/2 

14 

14 

 

- fryzjer 
- mechanik monter maszyn i urządzeń 

3 lata 
3 lata 

1/2 
1/2 

14 
14 

 

klasa wielozawodowa 
- /3 letnie zawody wg klasyfikacji 

szkolnictwa zawodowego min. introligator, 

stolarz, elektromechanik, wędliniarz, 
tapicer, krawiec, ślusarz, obuwnik, drukarz, 

złotnik-jubiler, operator maszyn i urządzeń 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych/ 

3 lata 

 

1 
 

 
 

 

28 
 

 

 

 
 

II. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.  
 

III. Komisja działa do dnia zakończenia rekrutacji w danym roku szkolnym. 
 



IV. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I 
stopnia 

 
- trzy podpisane zdjęcia; 

- karta zdrowia;  

- świadectwo ukończenia gimnazjum; 
- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 
zawodzie ; 

- odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego ,względnie zaświadczenie o przyjęciu na 
odbywanie praktycznej nauki zawodu;  

- ewentualne wnioski lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

     
V. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w wybranym przez 

niego zawodzie decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.  
 

VI. Kandydat składając dokumenty do szkoły posługuje się kopiami świadectw ukończenia 

gimnazjum i zaświadczeniami o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
 

 

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM: 

 
                                                                                                                                                                                                                            

Termin w rekrutacji zasadniczej Rodzaj czynności 

od  9 maja 2018 r.  
do 19 czerwca 2018 r.  

do godz. 15.00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 9 maja 2018r. 
 do 5 lipca 2018r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4 

i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy 
wprowadzające. 

od 15 czerwca 2018r.  
do 19 czerwca 2018r.  

do godz.15.00 

Możliwość dokonania zmiany wybranej szkoły 

od 22 czerwca 2018 r.  
do 26 czerwca 2018 r. 

 do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

do 28 czerwca 2018 r. 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy 
pierwszej technikum oraz   dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

dnia 6 lipca 2018 r. 

 do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 10 lipca 2018r.  
do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

dnia 11 lipca 2018 r.  

do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

dnia 12 lipca 2018r.  do godz.15.00 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole 

 

 

 

 



TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM: 

Termin w rekrutacji zasadniczej Rodzaj czynności 

od 12 lipca 2018 r.  

od godz. 12.00 
do 16 lipca 2018 r. 

do godz. 15.00 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 12 lipca 2018 r.  

do 3 sierpnia 2018 r.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy 

pierwszej technikum oraz   dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  o systemie 
oświaty 

do 3 sierpnia 2018 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy 

pierwszej technikum oraz   dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

dnia 7 sierpnia 2018 r. 

 do godz.12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 9 sierpnia 2018 r. 
do godz. 12.00 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

− także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

dnia 10 sierpnia 2018 r.  

do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

dnia 10 sierpnia 2018 r.  

do godz. 15.00 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty 

o liczbie wolnych miejsc w szkole 

 
 

 

 

 

 

 


