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1 P�dstawa praw�a 

• Ustawa � d�ia 14 grud�ia 2016 r' Praw� �świat�we (D�ie��i� Ustaw r�� 2018 p��' 

996 � p�ź' ��')' 

• Ustawa � d�ia 14 grud�ia 2016 r' Pr�episy wpr�wad�a�ące ustawę – Praw� �świat�we 

(D�ie��i� Ustaw r�� 2017 p��' 60 � p�ź' ��')' 

• Ustawa � d�ia 7 wr�eś�ia 1991 r' � syste�ie �światy (D�ie��i� Ustaw r�� 2018 p��' 

1457 � p�ź' ��')' 

• R��p�r�ąd�e�ie 7i�istra Edu�ac�i 8ar�d�we� � d�ia 14 �arca 2017 r' w sprawie 

pr�epr�wad�a�ia p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg� �ra� p�stęp�wa�ia u�upeł�ia�ąceg� �a 

�ata s�����e 2017�2018–2019�2020 d� tr�y�et�ieg� �iceu� �g�����s�tałcąceg�& 

c�ter��et�ieg� tech�i�u� i bra�ż�we� s���ły I st�p�ia& d�a �a�dydat�w będących 

abs��we�ta�i d�tychc�as�weg� gi��a��u� (D�ie��i� Ustaw r�� 2017 p��' 610)' 

• 9ar�ąd�e�ie 8r 2�2019 D����ś�ąs�ieg� %urat�ra 
światy � d�ia 4 styc��ia 2019 r' 

w sprawie ter�i��w pr�epr�wad�a�ia p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg� i p�stęp�wa�ia 

u�upeł�ia�ąceg� �a r�� s�����y 2019�2020 d�a abs��we�t�w d�tychc�as�weg� 

gi��a��u� d� ��as I pub�ic��ych d�tychc�as�wych tr�y�et�ich �ice�w �g�����s�tałcących& 

d�tychc�as�wych c�ter��et�ich tech�i��w i tr�y�et�ich bra�ż�wych s���ł I st�p�ia'  

• 9ar�ąd�e�ie 8r 3�2019 D����ś�ąs�ieg� %urat�ra 
światy � d�ia 4 styc��ia 2019 r' 

w sprawie ter�i��w pr�epr�wad�a�ia p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg� i p�stęp�wa�ia 

u�upeł�ia�ąceg� �a r�� s�����y 2019�2020 d�a abs��we�t�w �ś�i��et�ie� s���ły 

p�dstaw�we� d�: ( ��as I pub�ic��ych c�ter��et�ich �ice�w �g�����s�tałcących& 

pięci��et�ich tech�i��w& tr�y�et�ich bra�ż�wych s���ł I st�p�ia& ( ��as wstęp�ych 
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w c�ter��et�ich �iceach �g�����s�tałcących dwu�ę�yc��ych& c�ter��et�ich �iceach 

�g�����s�tałcących � �dd�iała�i dwu�ę�yc��y�i& pięci��et�ich tech�i�ach dwu�ę�yc��ych 

i pięci��et�ich tech�i�ach � �dd�iała�i dwu�ę�yc��y�i& a ta�że �a se�estr pierws�y ��as I 

pub�ic��ych s���ł p��icea��ych �ra� d�a �a�dydat�w d� pub�ic��ych s���ł p�dstaw�wych 

d�a d�r�słych'  
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2 I�f�r�ac�a � e�e�tr��ic��y� syste�ie �ab�ru d� ��as 

pierws�ych s���ł p��adp�dstaw�wych�p��adgi��a��a��ych 

w B��esławcu 

2'1 Syste� �ab�ru e�e�tr��ic��eg� 

P�stęp�wa�ie re�rutacy��e d� s���ł p��adp�dstaw�wych �a r�� s�����y 2019�2020 �est 

s�c�eg���e p��ieważ pr�epr�wad�a się r�w���eg�e d�a abs��we�t�w s���ł p�dstaw�wych 

i gi��a���w' P�stęp�wa�ia& ch�ć pr�wad���e r�w���eg�e są �dręb�e d�a abs��we�t�w �bu 

s���ł' Abs��we�ci d�tychc�as�wych ��as gi��a��a��ych będą re�rut�wa�i d� 3(�et�ieg� �iceu� 

�g�����s�tałcąceg�& 4(�et�ieg� tech�i�u� �ub 3(�et�ie� bra�ż�we� s���ły I st�p�ia& w �a�eż��ści 

�d d����a�eg� wyb�ru' Abs��we�ci s���ł p�dstaw�wych będą �uż pr�y���wa�i d� 4(�et�ieg� 

�iceu� �g�����s�tałcąceg�& 5(�et�ieg� tech�i�u� �ub 3(�et�ie� bra�ż�we� s���ły I st�p�ia'  

Re�rutac�a d� s���ł pr�wad���ych pr�e� P�wiat B��esławiec�i pr�epr�wad���a �est 

� wy��r�ysta�ie� syste�u e�e�tr��ic��eg� 8ab�r 
ptivu�' D�ię�i �ast�s�wa�e�u r��wią�a�iu 

re�rutac�a u��ż�iwi �a�bard�ie� ��r�yst�y d�a uc��i�w pr�yd�iał d� wybra�ych pr�e� �ich s���ł 

i ����ret�ych ��as' W e�e�tr��ic��y� syste�ie re�rutac�i �ażdy �a�dydat będ�ie ��gł ws�a�ać 

pięć s���ł p��adp�dstaw�wych według ���e���ści prefere�c�i' 7�że w �ich wybrać 

�ie�gra�ic���ą �ic�bę �dd�iał�w (��as)& w �t�rych chciałby ���ty�u�wać edu�ac�ę' Pa�iętać 

�a�eży& że bard�� waż�a �est ���e���ść wyb�ru& gdyż syste� pr�yd�ie�i �a�dydata ty��� d� 

�ed�eg� �dd�iału (��asy)& �t�re w p�da�iu ��stał ws�a�a�y �a pierws�e� p��yc�i& dysp��u�ąceg� 

w���y�i �ie�sca�i' 
  u�ies�c�e�iu uc��ia w ����ret�y� �dd�ia�e (��asie) decyd�wać będą 

pu��ty re�rutacy��e' 
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%a�dydaci p� �a��g�wa�iu się �a str��ie i�ter�et�we� https:��d����s�as�ie'edu'c��'p� 

u�ys�u�ą stały d�stęp d� peł�e� �ferty edu�acy��e� ws�yst�ich s���ł pub�ic��ych w B��esławcu 

�ra� ich regu�a�i��w re�rutac�i' Ba�a da�ych �be��u�e ws�yst�ie typy s���ł 

p��adp�dstaw�wych d�a �ł�d�ieży �a p�dbud�wie s���ły p�dstaw�we� i gi��a��u�& a więc: 

�icea �g�����s�tałcące& tech�i�a i bra�ż�we s���ły I st�p�ia' P��adt� w tra�cie s�łada�ia 

w�i�s��w d�stęp�e są r�w�ież statysty�i p�pu�ar��ści p�s�c�eg���ych �dd�iał�w' Te i�f�r�ac�e& 

a ta�że da�e d�tyc�ące w���ych �ie�sc& są �a bieżąc� a�tua�i��wa�e'  

%a�dydaci d� s���ł p��adp�dstaw�wych ��gą re�estr�wać się w e�e�tr��ic��y� syste�ie 

�ab�ru i�dywidua��ie' P� we�ściu �a str��ę i�ter�et�wą https:��d����s�as�ie'edu'c��'p� 

�a�łada�ą i�dywidua��e ���t�'  

9a �g�dą r�d�ic�w& dyre�t�r�y s���ł p�dstaw�wych będą ��g�i ��rga�i��wać wsparcie 

uc��i�w (�a�dydat�w) p�dc�as tw�r�e�ia ���t w syste�ie �ab�ru' W ta�ie� sytuac�i s�����i 

ad�i�istrat�r�y e�e�tr��ic��eg� syste�u re�rutac�i wpr�wad�ą d� ba�y da�ych ws�yst�ie& 

wy�aga�e pr�e� syste� i�f�r�ac�e � �a�dydatach �ra� pr�e�ażą i� i�dywidua��e ide�tyfi�at�ry 

i hasła& upraw�ia�ące d� ��r�ysta�ia � i�ter�et�wych str�� syste�u �ab�ru'  

PA7IĘTA= !!! 

W pr�ypad�u trud��ści tech�ic��ych � �ał�że�ie� ���ta i pr�yg�t�wa�ie� w�i�s�u& 

wsp���ie � r�d�ice� uda� się d� pu��tu i�f�r�acy��eg� w s����e& w �t�re� ��a�du�e się �dd�iał 

(��asa)& �t�ry u�ieściłeś �a pierws�e� p��yc�i sw�ich prefere�c�i – s�����y ad�i�istrat�r �ab�ru 

ud�ie�i Wa� p���cy' 

 

2'2 Pr�cedura s�łada�ia w�i�s�u 

 
1' We�dź �a str��ę https:��d����s�as�ie'edu'c��'p� ( ��ż�a siż ��g�waż �d 13 �a�a 2019 r' 
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2' D����a� wyb�ru właściwe� ścież�i wyb�ru pr�cedury �ab�ru& ws�a�u�ąc c�ęść syste�u 

�dp�wied�ią d�a siebie (abs��we�t s���ły p�dstaw�we� �ub abs��we�t gi��a��u�)' 

3' Sa��d�ie��ie �ub ��r�ysta�ąc �e wsparcia s���ły �acier�yste� �ał�ż ���t�' Pa�ięta� !!!! ( 

�apis� ��gi� i hasł�& � �t�rych będ�ies� ��r�ysta p�dc�as ��g�wa�ia'  

4' Wpr�wadź �ce�y i �siąg�ięcia �e świadectwa �ra� wy�i�i eg�a�i�u' 

5' 9ap���a� się � �fertą s���ł' Wybier� s���ły i �dd�iały (��asy)& d� �t�rych chces� �a�dyd�wać' 

Aby �wię�s�yć s�a�sę �a d�sta�ie się d� �ed�e� �e ws�a�a�ych pr�e� Ciebie s���ł wybier� �a� 

�a�więce� �dd�iał�w (��as) w �ażde� � �ich'  

6' Wyge�eru� w syste�ie w�i�se� i wydru�u� g�' 8astęp�ie da� g� d� p�dpisu r�d�ic�� 

(�pie�u��� praw�y�)' 

7' Ta� pr�yg�t�wa�y w�i�se� d�starc� d� s���ły& w �t�re� ��a�du�e się �dd�iał (��asa)& d� 

�t�reg� chciałbyś d�stać się w pierws�e� ���e���ści' S���ła& d� �t�re� d�starc�yłeś w�i�se�& 

t� Tw��a s���ła pierws�eg� wyb�ru'  

8' P� �tr�y�a�iu świadectwa u��ńc�e�ia s���ły p�dstaw�we� �ub gi��a��u� �ra� �aświadc�e�ia 

� wy�i�ach eg�a�i�u �s����asisty �ub eg�a�i�u gi��a��a��eg� & �a��gu� się p���w�ie �a 

sw��e ���t� w syste�ie re�rutac�i i u�upeł�i� �dp�wied�i f�r�u�ar� wpisu�ąc �ce�y �ra� i��e 

�siąg�ięcia' 8astęp�ie �a�ieś d� s���ły pierws�eg� wyb�ru świadectw� u��ńc�e�ia 

gi��a��u��s���ły p�dstaw�we� i �aświadc�e�ie � wy�i�ach eg�a�i�u 

gi��a��a��eg��eg�a�i�u �s����asisty (p�twierd���ą ��pię �ub �rygi�ał)'  

9' P� �gł�s�e�iu w s���łach �ist �a�dydat�w �a�wa�ifi��wa�ych (d� 16 �ipca 2019 r'& d��ład�y 

ter�i� ��sta�ie p�da�y d� wiad���żci)& �a�ieś �rygi�ał świadectwa i �rygi�ał �aświadc�e�ia 

� wy�i�ach eg�a�i�u gi��a��a��eg� � eg�a�i�u �s����asisty d� s���ły& d� �t�re� ��stałeś 

�a�wa�ifi��wa�y& � i�e �ie ��stały ��e �ł�ż��e w u�upeł�ie�iu w�i�s�u' W te� sp�s�b 

p�twierd�as� w��ę pr�y�ęcia d� te� s���ły'  
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10'  =eś�i d��u�e�ty d�starc�as� d� tech�i�u� �ub bra�ż�we� s���ły I st�p�ia& �tr�y�as� 

s�ier�wa�ie �a bada�ie �e�ars�ie w ce�u u�ys�a�ia �aświadc�e�ia � bra�u pr�eciwws�a�ań 

�dr�w�t�ych d� p�d�ęcia pra�tyc��e� �au�i �aw�du'  

11'  Aista �a�dydat�w pr�y�ętych i �iepr�y�ętych ��sta�ie �pub�i��wa�a 25 �ipca 2019 r'  
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3 Pu��ty i�f�r�acy��e d�a �a�dydat�w  

9ada�ie� pu��t�w i�f�r�acy��ych �est ud�ie�a�ie �a�dydat�� i ich r�d�ic�� i�f�r�ac�i 

� �ryteriach �ab�ru& �fercie edu�acy��e� s���ły& wy�aga�iach stawia�ych �a�dydat�� p�dc�as 

p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg� �ra� w tra�cie trwa�ia �au�i& � wybra�ych �aw�dach �ra� 

��ż�iw�ściach da�s�eg� �s�tałce�ia �ub �atrud�ie�ia p� u��ńc�e�iu s���ły'  

S�����e Pu�ty I�f�r�acy��e ud�ie�ą ta�że wsparcie w pr�ypad�u trud��ści tech�ic��ych 

�wią�a�ych � �ał�że�ie� ���ta w syste�ie& c�y pr�yg�t�wa�ie� w�i�s�u'  

3'1 S�����e Pu��ty I�f�r�acy��e 

W s���łach p��adp�dstaw�wych�p��adgi��a��a��ych pr�wad�ących �ab�r utw�r���e 

��sta�ą r�w�ież pu��ty i�f�r�acy��e& w �t�rych �ai�teres�wa�i będą ��g�i u�ys�ać s�c�eg�ł�we 

i�f�r�ac�a � �fercie s���ły �ub pr�cedur�e �ab�ru' 9apras�a�y d� pu��t�w i�f�r�acy��ych: 

Pu��t i�f�r�acy��y Adres Te�ef�� e(�ai� 
I Aiceu� 
g�����s�tałcące 

i�' Władysława  Br��iews�ieg� w 
B��esławcu 

u�' H' i W' 
Tyra��iewic��w 11& 
59(700 B��esławiec 

75 732 24 19 ��@��'b��es�awiec'p� 

II Aiceu� 
g�����s�tałcące 
i�' =a�us�a %�rc�a�a 

w B��esławcu 

u�' D���e 7ły�y 60& 
59(700 B��esławiec 

75 734 53 13 se�retariat@��2'b��es�awiec'p� 

9esp�ł S���ł 7echa�ic��ych i�' 
Audwi�a Waryńs�ieg� 

w B��esławcu 

u�' G�r�e 7ły�y 1& 
59(700 B��esławiec 

75 732 30 01 �s�Ebc@pr�'��et'p� 

9esp�ł S���ł Bud�w�a�ych 
w B��esławcu 

a�' Tysiąc�ecia 51& 
59(700 B��esławiec 

75 732 83 78 se�retariat@�sb'b��es�awiec'p� 

9esp�ł S���ł 
g�����s�tałcących 
i 9aw�d�wych 

i�' ��ra He�ry�a Suchars�ieg� w 
B��esławcu 

u�' %��u�y Parys�ie� 6& 
59(700 B��esławiec 

75 732 40 09 �s�i�1@p�c�ta'��et'p� 

9esp�ł S���ł E�e�tr��ic��ych i�' 
Ig�aceg� D��ey�i 

w B��esławcu 

u�' H' i W' 
Tyra��iewic��w 2& 59(

700 B��esławiec 
75 649 45 60 �se@p�c�ta'i�ter�etds�'p� 

9esp�ł S���ł Ha�d��wych 
i Usług�wych 

i�' =a�a %�cha��ws�ieg� 
w B��esławcu 

u�' 9g�r�e�ec�a 18& 
59(700 B��esławiec 

75 732 28 25 �shiu@pr�'��et'p� 
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3'2 P�rad�ia Psych���gic���(Pedag�gic��a w B��esławcu 

W ciągu całeg� r��u s�����eg� ��ż�a s��r�ystać � p���cy i d�rad�twa �aw�d�weg� 

�fer�wa�eg� pr�e� D�radcę 9aw�d�weg� �atrud�i��eg� w P�rad�i 

Psych���gic���(Pedag�gic��e� w B��esławcu'  

D�radca �aw�d�wy rea�i�u�e i�dywidua��e ���su�tac�e � �ai�teres�wa�y�i �a�dydata�i 

i ich r�d�ica�i (�pie�u�a�i) w sied�ibie p�rad�i (u�' Tyra��iewic��w 11& 59(700 B��esławiec) 

w g�d�' 13'00(17'00& p� wc�eś�ie�s�y� u��wie�iu się �a sp�t�a�ie p�d �u�ere� 

75 732 26 58)' 
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4 Ter�i�y p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg�  

1' Ter�i�y p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg� �a r�� s�����y 2019�20 regu�u�ą p��iżs�e 

d��u�e�ty:  

• 9ar�ąd�e�ie 8r 2�2019 D����ś�ąs�ieg� %urat�ra 
światy � d�ia 4 styc��ia 2019 r' 

w sprawie ter�i��w pr�epr�wad�a�ia p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg� i p�stęp�wa�ia 

u�upeł�ia�ąceg� �a r�� s�����y 2019�2020 d�a abs��we�t�w d�tychc�as�weg� 

gi��a��u� d� ��as I pub�ic��ych d�tychc�as�wych tr�y�et�ich �ice�w �g�����s�tałcących& 

d�tychc�as�wych c�ter��et�ich tech�i��w i tr�y�et�ich bra�ż�wych s���ł I st�p�ia'  

• 9ar�ąd�e�ie 8r 3�2019 D����ś�ąs�ieg� %urat�ra 
światy � d�ia 4 styc��ia 2019 r' 

w sprawie ter�i��w pr�epr�wad�a�ia p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg� i p�stęp�wa�ia 

u�upeł�ia�ąceg� �a r�� s�����y 2019�2020 d�a abs��we�t�w �ś�i��et�ie� s���ły 

p�dstaw�we� d�: ( ��as I pub�ic��ych c�ter��et�ich �ice�w �g�����s�tałcących& 

pięci��et�ich tech�i��w& tr�y�et�ich bra�ż�wych s���ł I st�p�ia& ( ��as wstęp�ych w 

c�ter��et�ich �iceach �g�����s�tałcących dwu�ę�yc��ych& c�ter��et�ich �iceach 

�g�����s�tałcących � �dd�iała�i dwu�ę�yc��y�i& pięci��et�ich tech�i�ach dwu�ę�yc��ych 

i pięci��et�ich tech�i�ach � �dd�iała�i dwu�ę�yc��y�i& a ta�że �a se�estr pierws�y ��as I 

pub�ic��ych s���ł p��icea��ych �ra� d�a �a�dydat�w d� pub�ic��ych s���ł p�dstaw�wych 

d�a d�r�słych'  

2' Ter�i�y p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg� �ra� p�stęp�wa�ia u�upeł�ia�ąceg� �ar�w�� d�a 

abs��we�t�w d�tychc�as�weg� gi��a��u�& �a� i d�a abs��we�t�w �ś�i��et�ie� s���ły 

p�dstaw�we� są ta�ie sa�e i �awiera �e p��iżs�a tabe�a: 
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Ap' R�d�a� c�y���ści 

Ter�i�y  

w p�stęp�wa�iu 

re�rutacy��y� 

Ter�i�y  

w p�stęp�wa�iu 

re�rutacy��y� 

u�upeł�ia�ący� 

1'  9ł�że�ie w�i�s�u � pr�y�ęcie d� s���ły 

p��adgi��a��a��e� wra� � d��u�e�ta�i 

p�twierd�a�ący�i speł�ia�ie pr�e� �a�dydata 

waru���w �ub �ryteri�w bra�ych p�d uwagę w 

p�stęp�wa�iu re�rutacy��y�'  

�d 13 �a�a d�  

25 c�erwca 2019 r'  

�d 26 d� 30 �ipca  

2019 r'  

2'  U�upeł�ie�ie w�i�s�u � pr�y�ęcie d� s���ły � 

świadectw� u��ńc�e�ia gi��a��u� � s���ły 

p�dstaw�we� �ra� � �aświadc�e�ie � wy�i�ach 

eg�a�i�u gi��a��a��eg� � � �aświadc�e�ie � 

s�c�eg�ł�wych wy�i�ach eg�a�i�u �s����asisty'  

�d 21 d� 25 

c�erwca 2019 r'  

(((((((((((((((  

3'  Weryfi�ac�a pr�e� ���is�ę re�rutacy��ą w�i�s��w � 

pr�y�ęcie d� s���ły i d��u�e�t�w p�twierd�a�ących 

speł�ia�ie pr�e� �a�dydata waru���w 

p�świadc���ych w �świadc�e�iach& w ty� 

d����a�ie pr�e� pr�ew�d�ic�ąceg� ���is�i 

re�rutacy��e� c�y���ści �wią�a�ych � usta�e�ie� 

tych ����ic���ści'  

d� 28 c�erwca 

2019 r'  

 

d� 5 sierp�ia  

2019 r'  

4'  Weryfi�ac�a pr�e� ���is�ę re�rutacy��ą w�i�s��w � 

pr�y�ęcie d� s���ły i d��u�e�t�w p�twierd�a�ących 

speł�ia�ie pr�e� �a�dydata  

waru���w �ub �ryteri�w bra�ych p�d uwagę w 

p�step�wa�iu re�rutacy��y�& w ty� usta���ych 

pr�e� w w��ta (bur�istr�a �ub pre�yde�ta �iasta) 

����ic���ści ws�a�a�ych w �świadc�e�iach'  

d� 15 �ipca 2019 r'  

  

d� 20 sierp�ia 

2019 r'   

5'  P�da�ie d� pub�ic��e� wiad���ści pr�e� ���is�ę 

re�rutacy��ą �isty �a�dydat�w �a�wa�ifi��wa�ych i 

�a�dydat�w �ie�a�wa�ifi��wa�ych d� s���ły'  

d� 16 �ipca 2019 r'  21 sierp�ia 2019 r'  
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6'  Wyda�ie pr�e� s���łę pr�wad�ącą �s�tałce�ie 

�aw�d�we s�ier�wa�ia �a bada�ie �e�ars�ie 

�a�dydat�wi � �isty �a�dydat�w �a�wa�ifi��wa�ych& 

�t�ry d����ał wyb�ru �s�tałce�ia w da�y� 

�aw�d�ie w �ed�e� s����e& w pr�ypad�u �ł�że�ia 

pr�e� �a�dydata �świadc�e�ia& � wyb�r�e te� s���ły'  

�d 16 d� 18 �ipca  

2019 r'  

�d 21 d� 23 

sierp�ia 2019 r'  

7'  P�twierd�e�ie pr�e� r�d�ica �a�dydata a�b� 

�a�dydata peł���et�ieg� w��i pr�y�ęcia w p�staci 

pr�edł�że�ia �rygi�ału świadectwa u��ńc�e�ia 

gi��a��u� i �rygi�ału �aświadc�e�ia � wy�i�ach 

eg�a�i�u gi��a��a��eg� � �rygi�ału świadectwa 

u��ńc�e�ia s���ły p�dstaw�we� i �rygi�ału 

�aświadc�e�ia � s�c�eg�ł�wych wy�i�ach eg�a�i�u 

�s����asisty& � i�e �ie ��stały ��e �ł�ż��e w 

u�upeł�ie�iu w�i�s�u � pr�y�ęcie d� s���ły& a w 

pr�ypad�u s���ły pr�wad�ące� �s�tałce�ie 

�aw�d�we – ta�że �aświadc�e�ia �e�ars�ieg� 

�awiera�ąceg� �r�ec�e�ie � bra�u pr�eciwws�a�ań 

�dr�w�t�ych d� p�d�ęcia pra�tyc��e� �au�i 

�aw�du'  

�d 16 d� 24 �ipca  

2019 r'  

�d 21 d� 29 

sierp�ia 2019 r'  

8'  P�da�ie d� pub�ic��e� wiad���ści pr�e� ���is�ę 

re�rutacy��ą �isty �a�dydat�w pr�y�ętych i 

�a�dydat�w �iepr�y�ętych'  

25 �ipca 2019 r'  30 sierp�ia 2019 r'  

9'  P�i�f�r��wa�ie pr�e� dyre�t�ra s���ły �urat�ra 

�światy � �ic�bie w���ych �ie�sc w s����e'  

d� 26 �ipca 2019 r'  30 sierp�ia 2019 r'  
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5 Waru��i i tryb re�rutac�i d�a abs��we�t�w d�tychc�as�weg� 

gi��a��u�  

9asady re�rutac�i regu�u�e r��p�r�ąd�e�ie 7E8 � d�ia 14 �arca 2017 r' w sprawie 

pr�epr�wad�a�ia p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg� �ra� p�stęp�wa�ia u�upeł�ia�ąceg� �a �ata 

s�����e 2017�2018 – 2019�2020 d� tr�y�et�ieg� �iceu� �g�����s�tałcąceg�& c�ter��et�ieg� 

tech�i�u� i bra�ż�we� s���ły I st�p�ia& d�a �a�dydat�w będących abs��we�ta�i 

d�tychc�as�weg� gi��a��u� (D�' U' � 2017 r'& p��' 586)'  

a) Re�rutac�a abs��we�t�w d�tychc�as�weg� gi��a��u� d� 3(�et�ieg� �iceu� 

�g�����s�tałcąceg�& 4(�et�ieg� tech�i�u� �ra� bra�ż�we� s���ły I st�p�ia �a r�� s�����y 

2019�20 �dbywa się �a p�dstawie �ryteri�w uw�g�ęd�ia�ących:  

a) �ic�bę pu��t�w u�ys�a�ych �a wy�i�i eg�a�i�u gi��a��a��eg�&  

b) �ic�bę pu��t�w u�ys�a�ych �a świadectwie �a �ce�y � �ę�y�a p��s�ieg� i �ate�aty�i 

�ra� � dw�ch ws�a�a�ych pr�e� dyre�t�ra s���ły p��adgi��a��a��e� �b�wią���wych �a�ęć 

edu�acy��ych bra�ych p�d uwagę w p�stęp�wa�iu re�rutacy��y� d� da�eg� �dd�iału 

(��asy) te� s���ły&  

c) �ic�bę pu��t�w u�ys�a�ych �a s�c�eg���e �siąg�ięcia uc��ia wy�ie�i��e �a 

świadectwie u��ńc�e�ia gi��a��u�&  

d) �ic�bę pu��t�w �a świadectw� u��ńc�e�ia gi��a��u� � wyr�ż�ie�ie�&  

e) s�c�eg���e �siąg�ięcia wpisa�e �a świadectwie u��ńc�e�ia gi��a��u�&  

f) wy�i�i sprawd�ia�u u�d���ień �ieru���wych w pr�ypad�u �a�dydat�w ubiega�ących się 

� pr�y�ęcie d� �dd�iał�w wy�aga�ących s�c�eg���ych i�dywidua��ych predysp��yc�i (�p' 

�g�����s�tałcąca s���ła �u�yc��a& s���ła �istr��stwa sp�rt�weg�)'  
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2' %a�dydat ubiega�ący się � pr�y�ęcie d� ��asy pierws�e� w p�stęp�wa�iu 

re�rutacy���(�wa�ifi�acy��y� ��że �tr�y�ać �a�sy�a��ie 200 pu��t�w' Su�ę pu��t�w 

re�rutacy��ych �b�ic�a się � uw�g�ęd�ie�ie� �iże� pr�edstawi��ych �asad:  

a) wy�i�i eg�a�i�u gi��a��a��eg� � �a�resu �' p��s�ieg�& hist�rii i wied�y � sp�łec�eństwie& 

�ate�aty�i& pr�ed�i�t�w pr�yr�d�ic�ych �ra� � �ę�y�a �bceg� ��w�żyt�eg� �a p��i��ie 

p�dstaw�wy� ���ży się pr�e� 0&2' 7a�sy�a��a �ic�ba pu��t�w re�rutacy��ych �a wy�i�i 

eg�a�i�u gi��a��a��eg� � wy�ie�i��ych wyże� pr�ed�i�t�w wy��si 100 pu��t�wF  

b) pu��ty �a �ce�y �a świadectwie u��ńc�e�ia gi��a��u� � c�terech pr�ed�i�t�w: �' p��s�i& 

�ate�aty�a i dwa pr�ed�i�ty ws�a�a�e pr�e� dyre�t�ra s���ły p��adgi��a��a��e� �a�ic�a się 

�g�d�ie � �asadą:  

• 18 pu��t�w – �ce�a: ce�u�ący&  

• 17 pu��t�w – �ce�a: bard�� d�bry&  

• 14 pu��t�w – �ce�a: d�bry&  

• 8 pu��t�w – �ce�a: d�statec��y&  

• 2 pu��ty – �ce�a: d�pus�c�a�ący'  

9a �ce�y � �a�ęć edu�acy��ych �a�dydat ��że u�ys�ać �a�sy�a��ie 72 pu��ty'  

c) 28 pu��t�w uc�eń ��że �tr�y�ać �a i��e s�c�eg���e �siąg�ięcia wy�ie�i��e �a świadectwie 

u��ńc�e�ia gi��a��u�:  

• świadectw� u��ńc�e�ia gi��a��u� � wyr�ż�ie�ie� – 7 pu��t�w&  

• �siąg�ięcia w ����ursach wied�y& artystyc��ych i sp�rt�wych – �a�sy�a��ie 18 

pu��t�w&  

• �siąg�ięcia w �a�resie a�tyw��ści sp�łec��e�& w ty� �a r�ec� śr�d�wis�a s�����eg�& 

w s�c�eg����ści w f�r�ie w����tariatu – 3 pu��ty'  
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3' Aaureaci i fi�a�iści �g����p��s�ich ��i�piad pr�ed�i�t�wych �ra� �aureaci ����urs�w 

pr�ed�i�t�wych � �asięgu w��ew�d��i� i p��adw��ew�d��i�& są pr�y���wa�i d� wybra�e� 

s���ły p��adgi��a��a��e� w pierws�e� ���e���ści'  

4' W pr�ypad�u r�w��r�ęd�ych wy�i��w u�ys�a�ych �a pierws�y� etapie re�rutacy��y�& 

pierws�eństw� �a etapie drugi� p�siada�ą �a�dydaci � pr�b�e�a�i �dr�w�t�y�i& 

�gra�ic�a�ący�i ��ż�iw�ści wyb�ru �ieru��u �s�tałce�ia �e w�g�ędu �a sta� �dr�wia& 

p�twierd���y�i �pi�ią pub�ic��e� p�rad�i psych���gic���(pedag�gic��e�'  

5' W pr�ypad�u r�w��r�ęd�ych wy�i��w u�ys�a�ych �a drugi� etapie p�stęp�wa�ia 

re�rutacy��eg�& �a etapie tr�eci� bier�e się p�d uwagę p��iżs�e �ryteria � �ed�a��we� wart�ści 

pu��t�we�:  

a) wie��d�iet��ść r�d�i�y �a�dydata (tr��e i więce� d�ieci)&  

b) �iepeł��spraw��ść �a�dydata&  

c) �iepeł��spraw��ść �ed�eg� � r�d�ic�w �a�dydata&  

d) �iepeł��spraw��ść �b��ga r�d�ic�w �a�dydata&  

e) �iepeł��spraw��ść r�d�eństwa �a�dydata&  

f) sa��t�e wych�wywa�ie �a�dydata w r�d�i�ie&  

g) �b�ęcie �a�dydata piec�ą �astępc�ą'  

6' %a�dydaci d� s���ły pr�wad�ące� �s�tałce�ie �aw�d�we p�wi��i p�siadać �r�ec�e�ie � bra�u 

pr�eciws�a�ań �dr�w�t�ych d� p�d�ęcia pra�tyc��e� �au�i �aw�du' S�ier�wa�ie �a bada�ie 

�e�ars�ie ��sta�ie wyda�e �a�dydat�wi �a�wa�ifi��wa�e�u d� s���ły& p� p�twierd�e�iu pr�e� 

�ieg� w��i p�d�ęcia �au�i w te� s����e'  

7' 8a r�� s�����y 2019�2020 �a�dydat�w d� ��asy I pub�ic��e� bra�ż�we� s���ły I st�p�ia 

będących abs��we�ta�i gi��a��u� pr�y��u�e się �a p�dstawie świadectwa u��ńc�e�ia 

gi��a��u� �ra� u��wy � pracę w ce�u pr�yg�t�wa�ia �aw�d�weg� �dbywa�eg� w f�r�ie �au�i 

�aw�du'  
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6 Waru��i i tryb re�rutac�i d�a abs��we�t�w s���ł p�dstaw�wych  

9asady re�rutac�i regu�u�e r��p�r�ąd�e�ie 7E8 � d�ia 16 �arca 2017 r' w sprawie 

pr�epr�wad�a�ia p�stęp�wa�ia re�rutacy��eg� �ra� p�stęp�wa�ia u�upeł�ia�ąceg� d� 

pub�ic��ych pr�eds����i& s���ł i p�ac�we� (D�' U' � 2017 r'& p��' 610)'  

1' Re�rutac�a uc��i�w& �t�r�y u��ńc�y�i �ś�i��et�ią s���łę p�dstaw�wą �dbywa się �a 

p�dstawie �ryteri�w uw�g�ęd�ia�ących:  

a) �ic�bę pu��t�w u�ys�a�ych �a wy�i�i eg�a�i�u �s����asisty&  

b) �ic�bę pu��t�w u�ys�a�ych �a �ce�y � �ę�y�a p��s�ieg� i �ate�aty�i �ra� � dw�ch 

ws�a�a�ych pr�e� dyre�t�ra s���ły p��adp�dstaw�we� �b�wią���wych �a�ęć edu�acy��ych 

bra�ych p�d uwagę w p�stęp�wa�iu re�rutacy��y� d� da�eg� �dd�iału& wy�ie�i��ych �a 

świadectwie u��ńc�e�ia s���ły p�dstaw�we�&  

c) �ic�bę pu��t�w u�ys�a�ych �a s�c�eg���e �siąg�ięcia uc��ia wy�ie�i��e �a świadectwie 

u��ńc�e�ia s���ły p�dstaw�we�&  

d) �ic�bę pu��t�w �a świadectw� u��ńc�e�ia s���ły p�dstaw�we� � wyr�ż�ie�ie�&  

e) s�c�eg���e �siąg�ięcia wpisa�e �a świadectwie u��ńc�e�ia s���ły p�dstaw�we�&  

f) wy�i�i sprawd�ia�u u�d���ień �ieru���wych w pr�ypad�u �a�dydat�w ubiega�ących się � 

pr�y�ęcie d� �dd�iał�w wy�aga�ących s�c�eg���ych i�dywidua��ych predysp��yc�i (�p' 

�g�����s�tałcąca s���ła �u�yc��a& s���ła �istr��stwa sp�rt�weg�)'  

2' %a�dydat ubiega�ący się � pr�y�ęcie d� ��asy pierws�e� w p�stęp�wa�iu re�rutacy���( 

�wa�ifi�acy��y� ��że �tr�y�ać �a�sy�a��ie 200 pu��t�w' Su�ę pu��t�w re�rutacy��ych 

�b�ic�a się � uw�g�ęd�ie�ie� �iże� pr�edstawi��ych �asad:  

a) wy�i�i pr�ce�t�we eg�a�i�u �s����asisty �:  
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• �' p��s�ieg� i �ate�aty�i ���ży się pr�e� 0&35F  

• �ę�y�a �bceg� ��w�żyt�eg� ���ży się pr�e� 0&3'  

7a�sy�a��a �ic�ba pu��t�w re�rutacy��ych �a wy�i�i eg�a�i�u �s����asisty � wy�ie�i��ych 

wyże� pr�ed�i�t�w wy��si 100 pu��t�wF  

b) pu��ty �a �ce�y �a świadectwie u��ńc�e�ia s���ły p�dstaw�we� � c�terech pr�ed�i�t�w: �' 

p��s�i& �ate�aty�a i dwa pr�ed�i�ty ws�a�a�e pr�e� dyre�t�ra s���ły p��adp�dstaw�we� bra�e 

p�d uwagę pr�y re�rutac�i d� da�eg� �dd�iału& pr�y��a�e się �g�d�ie � �asadą:  

• 18 pu��t�w – �ce�a: ce�u�ący&  

• 17 pu��t�w – �ce�a: bard�� d�bry&  

• 14 pu��t�w – �ce�a: d�bry&  

• 8 pu��t�w – �ce�a: d�statec��y&  

• 2 pu��ty – �ce�a: d�pus�c�a�ący'  

9a �ce�y � �a�ęć edu�acy��ych �a�dydat ��że u�ys�ać �a�sy�a��ie 72 pu��ty'  

c) 28 pu��t�w uc�eń ��że �tr�y�ać �a i��e s�c�eg���e �siąg�ięcia wy�ie�i��e �a świadectwie 

u��ńc�e�ia s���ły p�dstaw�we�:  

• świadectw� u��ńc�e�ia s���ły p�dstaw�we� � wyr�ż�ie�ie� – 7 pu��t�w&  

• �siąg�ięcia w ����ursach wied�y& artystyc��ych i sp�rt�wych – �a�sy�a��ie 18 

pu��t�w&  

• �siąg�ięcia w �a�resie a�tyw��ści sp�łec��e�& w ty� �a r�ec� śr�d�wis�a s�����eg�& 

w s�c�eg����ści w f�r�ie w����tariatu – 3 pu��ty'  

3' Aaureaci i fi�a�iści �g����p��s�ich ��i�piad pr�ed�i�t�wych �ra� �aureaci ����urs�w 

pr�ed�i�t�wych � �asięgu w��ew�d��i� i p��adw��ew�d��i�& są pr�y���wa�i d� wybra�e� 

s���ły p��adgi��a��a��e� w pierws�e� ���e���ści'  

4' W pr�ypad�u r�w��r�ęd�ych wy�i��w u�ys�a�ych �a pierws�y� etapie re�rutacy��y�& 

pierws�eństw� �a etapie drugi� p�siada�ą �a�dydaci � pr�b�e�a�i �dr�w�t�y�i& 
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�gra�ic�a�ący�i ��ż�iw�ści wyb�ru �ieru��u �s�tałce�ia �e w�g�ędu �a sta� �dr�wia& 

p�twierd���y�i �pi�ią pub�ic��e� p�rad�i psych���gic���(pedag�gic��e�'  

5' W pr�ypad�u r�w��r�ęd�ych wy�i��w u�ys�a�ych �a drugi� etapie p�stęp�wa�ia 

re�rutacy��eg�& �a etapie tr�eci� bier�e się p�d uwagę p��iżs�e �ryteria � �ed�a��we� wart�ści 

pu��t�we�:  

a) wie��d�iet��ść r�d�i�y �a�dydata (tr��e i więce� d�ieci)&  

b) �iepeł��spraw��ść �a�dydata&  

c) �iepeł��spraw��ść �ed�eg� � r�d�ic�w �a�dydata&  

d) �iepeł��spraw��ść �b��ga r�d�ic�w �a�dydata&  

e) �iepeł��spraw��ść r�d�eństwa �a�dydata&  

f) sa��t�e wych�wywa�ie �a�dydata w r�d�i�ie&  

g) �b�ęcie �a�dydata piec�ą �astępc�ą'  

6' %a�dydaci d� s���ły pr�wad�ące� �s�tałce�ie �aw�d�we p�wi��i p�siadać �r�ec�e�ie � bra�u 

pr�eciws�a�ań �dr�w�t�ych d� p�d�ęcia pra�tyc��e� �au�i �aw�du' S�ier�wa�ie �a bada�ie 

�e�ars�ie ��sta�ie wyda�e �a�dydat�wi �a�wa�ifi��wa�e�u d� s���ły& p� p�twierd�e�iu pr�e� 

�ieg� w��i p�d�ęcia �au�i w te� s����e'  
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