Regulamin rekrutacji
Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia
Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu
(opracowany na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 22 maja 2020 r.)
1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
a. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
przepisów o służbie medycyny pracy;
c. w przypadku kandydatów w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym - posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami, wydane zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami;
d. w przypadku kandydatów w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadają orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w ustawie o kierujących
pojazdami;
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niż liczba
wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki
oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 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 szkoły, z wyjątkiem
tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
2) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu;
3. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych
indywidualnych predyspozycji - wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 5.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi
opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
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. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych
indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora szkoły ponadpodstawowej, pozytywnie zaopiniowany
przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na
przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną,
jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji
programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji.
7. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej
ogólnodostępnej, w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność.
8. Szkoła realizuje swoje działania w toku pracy szkolnej, warsztatowej i rewalidacji oraz zajęć pozalekcyjnych.

9. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzone będą następujące kierunki i kształcenia zawodowego dla uczniów
i pracowników młodocianych (nauka trwa 3 lata):
a. blacharz
b. blacharz samochodowy
c. cieśla
d. cukiernik
e. dekarz
f. drukarz fleksograficzny
g. drukarz offsetowy
h. elektromechanik
i. elektromechanik pojazdów samochodowych
j. elektryk
k. fryzjer
l. kierowca mechanik
m. kucharz
n. lakiernik samochodowy
o. mechanik motocyklowy
p. mechanik pojazdów samochodowych
q. mechatronik
r. monter izolacji budowlanych
s. monter sieci i instalacji sanitarnych
t. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
u. murarz-tynkarz
v. operator obrabiarek skrawających
w. piekarz
x. sprzedawca
y. stolarz
z. ślusarz
aa. tapicer
10. Wymagana dokumentacja:
a. podanie o przyjęcie do szkoły
b. zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
c. karta zdrowienia ucznia
d. dostarczenie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej i/lub innej poradni
specjalistycznej, które posiada uczeń.
Kontakt ze szkołą: 774003340 lub 774003370
Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-14:45

