


REKRUTACJA 2019/2020



Z impetem do szkoły – Dziewczyny na traktory

• https://youtu.be/ftAngYJizW8

https://youtu.be/ftAngYJizW8


Reforma oświaty – jakie zmiany…

• Od 1 września 2017 r. rekrutacja do branżowej szkoły I stopnia absolwentów 

gimnazjum 

• W roku szkolnym 2019/2020 – rekrutacja dwóch roczników (absolwentów 

gimnazjum i absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej);

• Od 1.09.2020 r. – utworzone zostaną branżowe szkoły II stopnia (2 letnie)



Postępowanie rekrutacyjne w 2019 roku

• Dwa roczniki uczniów ubiegać się będą o wolne miejsca w szkołach;

• Rekrutacja odrębnie dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej;

• Te dwie grupy uczniów nie będą rywalizowały o te same miejsca w szkole;

• Zostaną utworzone oddzielne klasy/oddziały szkoły ponadgimnazjalnej i 

szkoły ponadpodstawowej;

• Realizowane będą inne podstawy programowe.



Absolwenci gimnazjum

Mogą ubiegać się o przyjęcie do:

• 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 

• 4-letniego technikum,

• 3-letniej branżowej szkoły I stopnia (funkcjonują od 01.09.2017 r.).



Absolwenci szkoły podstawowej

Mogą zostać przyjęci do:

• 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 

• 5-letniego technikum,

• 3- letniej branżowej szkoły I stopnia.



Kryteria rekrutacyjne

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące 
kryteria:

• wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,

• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka 
polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 
przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
lub gimnazjum.



Kryteria rekrutacyjne

• Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są 

takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z 

odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

• W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i 

finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez 

podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji 

Narodowej.





Terminarz rekrutacji

• od 13 do 31 maja 2019 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

• od 14 do 19 czerwca 2019 r. – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub kolejności wybranych szkół                                                                                                              

• od 21 do 25 czerwca 2019 r. - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego (oryginały)

• 16 lipca 2019 r. do godz. 10:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
do szkoły

• do 24 lipca 2019 r. - dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu    

• 25 lipca 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły



Wybór szkoły - WAŻNA DECYZJA!!!



Czym należy się kierować?

• Zdolnościami, zainteresowaniami

• Ambicjami, możliwościami

• Ofertą szkoły

• Perspektywami, które daje szkoła

• Życiowymi planami…



„Barometr zawodów” – prognoza sytuacji w zawodach

Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

• Zawody deficytowe - w najbliższym roku nie powinno być trudności ze 

znalezieniem pracy (duże zapotrzebowanie pracodawców).

• Zawody zrównoważone - liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób 

zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie.

• Zawody nadwyżkowe - znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na 

małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy.



„Barometr zawodów”

• https://barometrzawodow.pl/wielkopolskie/prognozy-dla-powiatow

https://barometrzawodow.pl/wielkopolskie/prognozy-dla-powiatow


Kształcenie w szkole branżowej



Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku

(dawna zasadnicza szkoła zawodowa)



Kształcimy w systemie dualnym

 Ten model edukacji zakłada połączenie praktyki (u pracodawcy) z nauką

teoretyczną w szkole

 TEORIA + PRAKTYKA

Uczeń – młodocianym pracownikiem

Wymagana jest zdolność do nauki zawodu od lekarza medycyny pracy



Kształcenie zawodowe w naszej szkole

• Kształcimy się w określonym zawodzie (kwalifikacji) w klasach 

wielobranżowych, obecnie w 22 zawodach

• Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy przez okres 3 lat

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 

zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą 

• Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę, zdobywa doświadczenie - staż pracy



Kształcenie zawodowe w naszej szkole

• Uczymy  w systemie zmianowym: tydzień szkoła/ tydzień praktyki

• Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, a przedmioty zawodowe 

na kursach zawodowych (1 miesiąc w każdej klasie)

• Nauka kończy się uzyskaniem kwalifikacji – zawodu (po zdanym egzaminie 

absolwent otrzymuje dyplom)



Kształcenie zawodowe w naszej szkole

• Najpopularniejsze zawody: sprzedawca, fryzjer, kucharz, elektryk, mechanik pojazdów 

samochodowych, stolarz, cukiernik

• Obecnie współpracujemy z prawie 80 zakładami pracy

• Szkoła z tradycjami i doświadczeniem



Podjęcie nauki – krok po kroku…

• Wybierz zawód (obecnie 86 zawodów + 7 pomocniczych)

• Upewnij się, że nie ma przeszkód/ przeciwskazań do nauki zawodu 

• Znajdź pracodawcę

• Wypełnij kartę zgłoszenia do szkoły (razem z potwierdzeniem od 

pracodawcy)

• Złóż zgłoszenie do szkoły – im szybciej, tym lepiej!



BRANŻOWA SZKOŁA W BUKU - zalety

• Nauka w wybranym zawodzie – klasy 
wielozawodowe

• Pomoc w znalezieniu praktyk –
dostępna „baza pracodawców”

• Umowa o pracę w celu przygotowania 
zawodowego

• Niezależność finansowa 
(wynagrodzenie za pracę)

• Uczniowie są młodocianymi 
pracownikami – doświadczenie 
zawodowe

• Tryb nauki: tydzień szkoła/tydzień 
praktyka

• Wysoka zdawalność egzaminu 
zawodowego

• Bezpieczna i życzliwa atmosfera

• Żaden uczeń nie jest anonimowy

• Przygotowanie do wejścia na rynek 
pracy

• Możliwość dalszej edukacji…



„BAZA PRACODAWCÓW”

INFORMATOR dla kandydatów i uczniów z danymi lokalnych zakładów pracy



JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 
– wyniki egzaminów zawodowych

Rok szkolny

BS Buk
woj. wielkopolskie Okręg

Miejsce zdawania % zdawalności

2017/2018 OKE 90% 76% 75,3%

2016/2017 OKE 90,5% 76,4% 75,1%

2015/2016 OKE 88% 74,70% 73,20%



Korzyści kształcenia zawodowego

• Dobre przygotowanie do startu zawodowego (łatwiejsze wejście na rynek pracy)

• Pierwsze doświadczenie zawodowe – staż pracy

• Wynagrodzenie za pracę (motywacja finansowa)

• Uczeń zdobywa doświadczenie u potencjalnego przyszłego pracodawcy

• Uzyskane kwalifikacje są honorowane w całej Europie

• Szansa na udaną przyszłość – łatwość zatrudnienia



Z życia szkoły

Zobacz, co się u nas się dzieje…























Składanie dokumentów od 13 maja

szczegóły: www.zspgbuk.pl

ZAPRASZAMY 

http://www.zspgbuk.pl/

