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KRYTERIA REKRUTACYJNE – SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY 

 

Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie przyjmuje się absolwentów Branżowej Szkoły I 

stopnia, którzy posiadają świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej oraz  zaświadczenie 

lekarskie zawierające orzeczenie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu dla kandydatów oraz umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego.  

 

 

SPOSÓB  PRZELICZANIA NA PUNKTY ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA  SZKOŁY 

BRANŻOWEJ I STOPNIA 

 

Zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły branżowej uwzględnione 

w postępowaniu rekrutacyjnym to: 

- dla wszystkich kandydatów  

▪ język polski 

▪ matematyka 

▪ język obcy  

▪ edukacja dla bezpieczeństwa 

 

Za daną ocenę  przysługuje następująca ilość punktów: 

 

✓ celujący- 18 pkt. 

✓ bardzo dobry- 17 pkt. 

✓ dobry- 14 pkt. 

✓ dostateczny- 8 pkt. 

✓ dopuszczający- 2 pkt. 

 

Za oceny można uzyskać maksymalnie 72 pkt. 

 

1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem -10 pkt. 
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Informacje dodatkowe 

 

1. 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. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – następujące kryteria: 

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. 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego - następujące kryteria: 

     a) wielodzietność rodziny kandydata, 

     b) niepełnosprawność kandydata, 

     c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

     d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

    e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-02-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-02-2021&qplikid=4186#P4186A7

