
PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO  

SZKOŁY BRANŻOWEJ SPECJALNEJ I STOPNIA  NR 12 

(Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) 

PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM 

pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH 

W KRAKOWIE 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

§ 1 

 

 Działając na podstawie: 

 Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 

2016 poz. 1943 z późn. zm.). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 poz. 

586) 

 Zarządzenie  NR 2/18 Małopolskiego  Kuratora  Oświaty z dnia 25 stycznia2018 r.  

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół 

podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych , klas I 

publicznej szkoły ponadpodstawowej , o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy-

Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na 

rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.  

 

Ustalam zasady rekrutacji do Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia Nr 12  

jak poniżej. 

 

 

§ 2 

 

Do Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia Nr 12 mogą być przyjęte osoby, które: 

1. Są absolwentami gimnazjum, 

2. Posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z 

niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, 

3. Posiadają skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Prezydenta Miasta 

Krakowa,  

4. Nie ukończyły 21 roku życia, 



5. Ustalą z Dyrektorem Ośrodka ( osoby pełnoletnie lub w przypadku niepełnoletności 

jego rodzice lub prawni opiekunowie) warunki pobytu ucznia w szkole 

uwzględniające aktualny stan jego niepełnosprawności lub/i aktualny stan jego 

zdrowia, 

6. Przyjmą do realizacji szkolny plan nauczania, w tym rodzaj zajęć obowiązkowych i 

ustalą ( osoby pełnoletnie lub dla uczniów niepełnoletnich ich rodzice lub prawni 

opiekunowie) wraz ze specjalistami rodzaj zajęć rewalidacyjnych, 

7. Posiadają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zgodzie na kształcenie w 

zawodzie. 
 

 

 

§ 3 

 

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Branżowej Specjalnej I 

stopnia Nr 12 na rok szkolny 2018/2019 są następujące:  

 

 od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00– składanie 

dokumentów (wniosek o przyjęcie do szkoły) oraz rozmowy rekrutacyjne z 

dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem lub psychologiem szkolnym, 

 

od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00  – dostarczenie 

świadectwa ukończenia gimnazjum (uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły) i 

zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 

 

29 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

sporządzenie informacji o liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym,  

 

do 3 lipca 2018 r.- wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

kandydatowi do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 

 

do 9 lipca 2018 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole 

przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez 

dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

 

10 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

 

11 lipca 2018 r.- poinformowanie MKO przez dyrektora placówki o liczbie wolnych 

miejsc, 

 

od 11 lipca 2018 r. do 23 sierpnia 2018 r. – postępowanie uzupełniające. 

 

 

 



2. Przyjęcie uczniów do klas drugich i trzecich następuje w każdym czasie w przypadku 

wolnych miejsc w oddziałach klasowych. 

3. Godziny przyjęć uczniów na rozmowy rekrutacyjnew terminach jak powyżej należy 

ustalić z Dyrekcją Ośrodka przynajmniej z dwudniowym uprzedzeniem. 

 

 

§ 4 

 

1. Do Szkoły Branżowej Specjalnej I stopnia Nr 12 przyjmuje Dyrektor SOSW  

pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. 

2. Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Dyrektora Komisja 

Rekrutacyjna składająca się z wicedyrektora, pedagoga/ nauczyciela języka 

polskiego, nauczyciela matematyki. 

§ 5 

 

1. Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną ilość punktów konieczną do przyjęcia 

do szkoły, o czym informuje kandydatów przed ogłoszeniem listy przyjętych. 

2. Komisja Rekrutacyjna oblicza ilość punktów każdego kandydata biorąc pod 

uwagę jak w § 6. 

3. Na prośbę kandydata nieprzyjętego do klasy pierwszej Komisja Rekrutacyjna 

ma obowiązek poinformowania go o osiągniętych wynikach punktowych oraz o 

ilości punktów, od których było przyjęcie do szkoły. 

 

§ 6 

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na 

podbudowie programowej gimnazjum, przyznawanie punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym następuje jak poniżej: 

 

 

1) wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka polskiego,  

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,  

c) matematyki,  

d) przedmiotów przyrodniczych  

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

mnoży się przez 0,2;  

 

 



2) w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych ukończenia 

gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:  

         a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;  

 

         b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  

 

         c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

 

         d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

 

         e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

 

2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.  

 

      3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:  

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów;  

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad 

wojewódzkim lub wojewódzkim:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym  

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym  

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  



c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

 

      4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego 

samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów. 

        5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 

przyznaje się 3 punkty. 

       6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:  

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;  

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2;  

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  



e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 4;  

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.  

 

        7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, 

których dotyczy zwolnienie. 

 

        8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na 

punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:  

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;  

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;  

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;  

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;  

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.  

 

§ 7 

1.  Dokumenty wymagane do przyjęcia ucznia do szkoły są następujące: 

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz do internatu w przypadku osób spoza Krakowa. 

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3) Skierowanie do kształcenia specjalnego. 

4) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wydane). 

5) Świadectwo ukończenia gimnazjum. 

6) Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

7) Trzy zdjęcia. 

8) Metryka urodzenia – do wglądu. 

9) Zaświadczenie o zdrowiu od lekarza specjalisty w przypadku osób ze współistniejącymi 

chorobami przewlekłymi lub poddanymi stałej terapii farmakologicznej. 

10) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

§ 8 

1. Kandydat nieprzyjęty do szkoły ma prawo do wnioskowania o pisemne 

wyjaśnienie niespełnienia warunków do przyjęcia do szkoły w terminie 14 dni od 

daty złożenia wniosku. 

2. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszymi procedurami normowane są 

ogólnymi przepisami prawa oświatowego. 



3. Niniejsze procedury wchodzą w życie z dniem 8.02.2018 r. 


