
Zasady rekrutacji uczniów  
do klas pierwszych  

do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 
im. Stanisława Staszica  

na rok szkolny 2020/2021
I  Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

1. Zapewnienie sobie miejsca do nauki zawodu  
w wybranym zakładzie pracy (wykaz zakładów znajduje się  
w sekretariacie szkoły).

2. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia  
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szcze-
gółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty.

3.  Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu.
II   Terminy odbioru druków i adresów pracodawców  

w sekretariacie szkoły
od 14 kwietnia 2020 r. 

III Terminy składania dokumentów przez kandydatów do 
klas pierwszych:

od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. godz. 15.00
 IV  Terminy rekrutacji do klas pierwszych: 

1. Od 26 do 30 czerwca 2020r. – termin dostarczenia świa-
dectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia  
o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

2. 13 lipca 2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów  
zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

3. Od 13 do 20 lipca 2020 r. godz. 15.00  – termin potwier-
dzenia woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawo-
wej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ośmioklasisty, a także zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwskazań do podjecia praktycznej nauki zawodu.

4. 21 lipca 2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych 
do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach. 

5. W przypadku  wolnych miejsc uczniowie mogą być 
przyjmowani do dnia 24 sierpnia 2020 r., kiedy  
to nastąpi  zakończenie rekrutacji.

Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

Branżowa Szkoła I Stopnia NR 4 
im. Stanisława Staszica  

w Bielsku-Białej

Dokumenty wymagane przy przyjęciu 
do szkoły zawodowej:

1. Podanie (druki pobrać w sekretariacie szkoły).
2. Życiorys.
3. Skierowanie młodocianego pracownika na naukę  

dokształcającą w szkole (druki pobrać w sekretariacie 
szkoły).

4. 2 fotografie.
5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
6. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania 

zawodu.

Branżowa Szkoła 
I Stopnia nr 4 
im. Stanisława 

Staszica  
w Bielsku-Białej

Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

Jeśli chcesz 
• wzbogacać swoją wiedzę

• rozwijać umiejętności
• uzyskać ciekawy zawód

 skorzystaj  
z naszej bogatej  

oferty edukacyjnej
i zostań uczniem 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4   
im. Stanisława Staszica  

w Bielsku-Białej!
Jedyny warunek wstępny  

to Twoja decyzja !


