
Regulamin naboru  

do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 4 w Zespole 

Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie 

na rok szkolny 2019/2020 
 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe( Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. 

zm.) 

• Uchwała nr XXVII/217/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2017 r.                    

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pszczyńskiego na okres od 

dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

• Uchwała nr XXXVIII/299/18 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 lutego 2018 r                 

w sprawie zmian w uchwale nr XXVII/217/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 

marca 2017 r.. 

 

§ 1 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Specjalna, zwana dalej Szkołą, jako placówka dla dzieci                      

i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy                                  

i wychowania, wyłączona jest z obowiązku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na 

podstawie przepisów prawa oświatowego. 

§ 2 

1. Uczniowie powiatu pszczyńskiego przyjmowani są do Szkoły na podstawie orzeczenia                              
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu lekkim.  

2. Uczniowie spoza powiatu pszczyńskiego przyjmowani są do Szkoły na podstawie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim oraz 
skierowania wydanego przez Starostę Pszczyńskiego. 

§ 3 

1. W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadza się rekrutację do klasy I branżowej szkoły                 
I stopnia odrębnie dla kandydatów będącymi absolwentami dotychczasowego gimnazjum 
oraz ośmioletniej szkoły podstawowej.  

2. W roku szkolnym 2019/2020 rekrutację do Szkoły przeprowadza się dla zawodów kucharz 
oraz monter robót wykończeniowych - dla kandydatów będącymi absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum, oraz dla zawodu kucharz - dla kandydatów będącymi 



absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.  
3. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w  Szkole organizuje się odrębne oddziały dla 

absolwentów gimnazjum oraz absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

§ 4 

1. Dla zawodu kucharz Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych w pracowniach 
szkolnych. 

2. Dla zawodu monter robót wykończeniowych realizacja praktyk zawodowych odbywać się 
będzie na zasadzie umowy ucznia z pracodawcą. 

§ 5 

1. Przed przyjęciem do Szkoły, pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego 
zobowiązani  są dostarczyć: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie 
z prośbą o przyjęcie do Szkoły (druk dostępny w sekretariacie Szkoły oraz na stronie 
internetowej w zakładce "dokumenty dla rodziców");  

3) skierowanie wydane przez Starostę Pszczyńskiego w przypadku ucznia spoza Powiatu 
Pszczyńskiego; 

4) świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia 
gimnazjum; 

5) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego; 

2. Po złożeniu wniosku rodzice/pełnoletni uczeń powinni dostarczyć do 15 sierpnia danego 
roku szkolnego: 

1) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu – wydane przez lekarza medycyny pracy; 

2) pracowniczą książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych; 

3) zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu - dotyczy uczniów realizujących 
praktyczną naukę zawodu poza szkołą; 

4) wypełniony arkusz informacyjny o uczniu (druk arkusza stanowi załącznik nr 1 Statutu 
Zespołu Szkół); 

5) dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
przyznanego przez zespół orzekający ZUS, o ile uczeń takie posiada; 

6) fotografię legitymacyjną. 

3. Rodzice/pełnoletni uczeń mogą zostać poproszeni o: 

1) dostarczenie kopii IPET oraz kopii Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu 
Funkcjonowania Ucznia w przypadku gdy uczeń realizował już obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w innej 
szkole; 

2) wypełnienie arkusza wywiadu środowiskowego. 

 


