ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA
W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Organizacja kształcenia
w Branżowej Szkole II Stopnia
Branżową szkołę II stopnia tworzy się z dniem 1 września 2020 r.
i pierwsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na rok szkolny
2020/2021
art. 173 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (DZ.U.2016.60)

Kształcenie odbywa się w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Dyrektor BS II ustala w porozumieniu z organem
prowadzącym zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii
wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie.
Uwaga: Dyrektor BSII nie musi zawierać umowy o współpracy z pracodawcami
art. 68 ust 7 oraz 7d ustawy z 14 grudnia 2016 rr – Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz. 910)
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Organizacja kształcenia
w Branżowej Szkole II Stopnia
W BSII kształcenia może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub
zaocznej.
art. 18 ust.2a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz. 910)

Formę kształcenia określa statut szkoły.
art. 98 ust.1 pkt 15 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz. 910)

Uwaga: Nie łączy się różnych form kształcenia w danym zawodzie (w jednym
oddziale)
art. 68 ust 7 oraz 7d ustawy z 14 grudnia 2016 rr – Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz. 910)
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Organizacja kształcenia
w Branżowej Szkole II Stopnia
Nauczanie w odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla szkół publicznych.
Dz.U. z 2019 r. poz 639 ze zm.
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Organizacja kształcenia
w Branżowej Szkole II Stopnia
Ramowy plan nauczania określa wymiar godzin przeznaczonych
na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego.
Ustawodawca nie przewidział realizacji zajęć z zakresu kształcenia ogólnego
w zakresie rozszerzonym.
W BSII kształcenia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia
w zawodzie , w tym praktyczna nauka zawodu, prowadzone są w ramach
kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podziału godzin przeznaczonych
na obowiązkowe zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor
szkoły (z zachowaniem zasady co najmniej 50% godzin przewidzianych
na kształcenie praktyczne).
rozporządzenie MEN z dnia 3.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla szkół publicznych
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Organizacja kształcenia
w Branżowej Szkole II Stopnia
W BSII zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie prowadzone
w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą być realizowane
w innych jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia takich
kursów oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej
pomiędzy szkołą a daną jednostką.
W zajęciach tych mogą uczestniczyć osoby niebędące słuchaczami branżowej
szkoły II stopnia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5
ustawy.
par.14 ust. 2,3 rozporządzenia MEN z dnia 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz.502);
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Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy
w Branżowej Szkole II Stopnia
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkole dla dorosłych,
BSII
i
szkole
policealnej
zgodnie
z
zasadami
określonymi
w art. 44s – 44za oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb.
art. 44 r ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019. poz.1481 ze zm.)

W szkole dla dorosłych , BSII i szkole policealnej słuchacz podlega klasyfikacji:
1) semestralnej;
2) końcowej.
art. 44 v ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019. poz.1481 ze zm.)
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Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy
w Branżowej Szkole II Stopnia
Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów
semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Egzaminy prowadza nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe
zajęcia edukacyjne.
art. 44w ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019. poz.1481 ze zm.)
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Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy
w Branżowej Szkole II Stopnia
W BSII przeprowadza się egzaminy semestralne:
• z języka polskiego, matematyki i języka obcego przeprowadza się w formie
pisemnej i ustnej;
• z dwóch zajęć z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych dla
danego zawodu, w formie pisemnej, które przeprowadza się w każdym
semestrze;
• z informatyki, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych mają formę
zadań praktycznych;
• z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy przeprowadza się w formie
pisemnej , ustnej lub zadań praktycznych – wyboru formy dokonuje rada
pedagogiczna.
par. 30 ust 1- 6 rozporządzenia MEN z dnia26.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373)
art. 44w ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019. poz.1481 ze zm.)
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Rekrutacja do BSII
Na semestr I BSII przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia BSI;
2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BSI. Którego zakres
odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
w BSII, do której się ubiega o przyjęcie;
3) posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust 1 pkt 2
ustawy Prawo oświatowe;
4) ….
5) ….
6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie
w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie
przewiduje przygotowanie do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie
prawa jazdy kat. C lub C+E – posiadają orzeczenie psychologiczne,
o którym mowa w art. 134 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe.
art. 135 ust 1.ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz. 91010
)

Podstawy prawne:
•
•

•
•
•
•

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2016 r. poz.60);
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019. poz.1481 ze zm.);
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r o zmianie ustaw – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla szkół publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r.
poz.502);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 373).
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