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Zapraszamy Absolwentów szkół podstawowych 

do podjęcia nauki  w roku szkolnym 2020/2021 

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich 

im. Emilii Gierczak 

w Kołobrzegu 

 

 

Absolwentom szkół podstawowych oferujemy 

następujące kierunki kształcenia w 

TECHNIKUM 5 – LETNIM 

 

Szkoła 
Kierunek 

kształcenia 

Liczba 

miejsc 

Przedmioty 

rozszerzone 

Przedmioty 

punktowane 

przy rekrutacji 

Technikum 

Ekonomiczne 

technik 

ekonomista 
15 

 

matematyka 

 

język polski 

matematyka 

informatyka* 

język obcy 

technik 

rachunkowości 

NOWOŚĆ !!! 

15 

 

matematyka 

 

język polski 

matematyka 

informatyka* 

język obcy 

Technikum 

Handlowe 

technik 

handlowiec 

NOWOŚĆ !!! 

30 

 

geografia 

 

język polski 

matematyka 

geografia* 

język obcy 

Technikum 

Hotelarskie 

technik 

hotelarstwa 
30 

 

geografia 

 

język polski 

matematyka 

geografia* 

język obcy 
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Technikum 

Zawodowe 

nr 1 

technik 

informatyk 
15 

 

matematyka 

 

język polski 

matematyka 

informatyka* 

język obcy 

technik 

programista 

NOWOŚĆ !!! 

15 matematyka 

język polski 

matematyka 

informatyka* 

język obcy 

technik 

organizacji 

turystyki 

30 

 

geografia 

 

język polski 

matematyka 

geografia* 

język obcy 

technik reklamy 30 

 

jezyk polski 

 

język polski 

matematyka 

plastyka* 

język obcy 

technik żywienia i 

usług 

gastronomicznych 

30 

 

chemia 

 

język polski 

matematyka 

chemia* 

język obcy 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się 

z zasadami rekrutacji 

w dalszej części dokumentu poniżej !!! 
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Terminy rekrutacji 

 

Terminy Czynności 

od 15 czerwca 2020 r. 

do 10 lipca 2020 r. 

(do godz. 15:00) 

 rejestracja w powiatowym (komputerowym) systemie 

rekrutacji Vulcan – wypełnienie wniosku o przyjęcie 

do szkoły 

https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/index.html 

 wydrukowanie wniosku i podpisanie przez kandydata 

i jego rodziców, 

 umieszczenie na wniosku numeru telefonu 

kontaktowego do ucznia i jego rodziców, 

 złożenie wniosku do Sekretariatu Szkoły swojego 

pierwszego wyboru osobiście przy zachowaniu 

reżimu sanitarnego / lub mailowo przez wysłanie 

pocztą elektroniczną skanu wniosku na adres: 

sekretariat@ekonom.kolobrzeg.pl    

 odbiór ze szkoły skierowania na badania lekarskie 

do lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie. 

 Uwaga! Wypełnione przez lekarza medycyny pracy 

orzeczenie należy złożyć do szkoły jak najszybciej. 

od 26 czerwca 2020 r. 

do 10 lipca 2020 r. 

(do godz. 15:00) 

 dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej / lub kserokopii świadectwa – 

muszą być poświadczone przez szkołę podstawową 

za zgodność z oryginałem. 

od 31 lipca 2020 r. 

do 04 sierpnia 2020 r. 

(do godz. 15:00) 

 dostarczenie oryginału zaświadczenia o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty (jeśli kserokopia – 

potwierdzona za zgodność z oryginałem). 

Można również: 

 dokonać zmiany przez kandydata we wniosku o 

przyjęcie do szkoły, 

 dostarczyć zaświadczenia komisji konkursowych 

potwierdzających dodatkowe osiągnięcia, 

 złożyć podanie o Internat, 

 złożyć opinię Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

12 sierpnia 2020 r. 

(godz. 10:00) 

 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezawalifikowanych do szkoły. 

https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/index.html
mailto:sekretariat@ekonom.kolobrzeg.pl
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od 13 sierpnia 2020 r. 

do 18 sierpnia 2020 r. 

(do godz. 15:00) 

POTWIERDZENIE WOLI chęci nauki w szkole 

przez: 

 złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej (jeśli nie zrobiono tego wcześniej) 

 złożenie oryginału zaświadczenia o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zrobiono tego 

wcześniej) 

 złożenie  zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia nauki w danym zawodzie (jeśli nie 

zrobiono tego wcześniej) *) 

 dostarczenie 3 fotografii podpisanych na odwrocie 

(imię, nazwisko, kierunek-klasa). 

19 sierpnia 2020 r. 

(godz. 12:00) 

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH 

DO SZKOŁY 

 

*) W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia, rodzic 

kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy 

wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa 

się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. 

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z 

rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. 
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ZASADY REKRUTACJI DO 5-LETNIEGO TECHNIKUM 

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

I. W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria (max 

200 pkt): 

 

1. Wynik egzaminu ósmoklasisty 

 

Wynik egzaminu Przeliczanie na punkty Liczba punków max 

Język polski uzyskany wynik w % * 0,35 = 35 

Matematyka uzyskany wynik w % * 0,35 = 35 

Język obcy uzyskany wynik w % * 0,30 = 30 

Razem maksymalnie do uzyskania 100 pkt. 

 

2. Oceny ze świadectwa 

 

Wynik egzaminu 
Ocena Liczba 

punków max 
„2” „3” „4” „5” „6”  

Język polski 2 8 14 17 18 18 

Matematyka 2 8 14 17 18 18 

Przedmiot z * (na 1 str. w tab.) 2 8 14 17 18 18 

Język obcy 2 8 14 17 18 18 

Razem maksymalnie do uzyskania 72 pkt. 

 

3. Świadectwo szkoły podstawowej z wyróżnieniem (czerwony pasek) 7 pkt. 
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4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie max.  18 pkt. 

 

Kategoria uzyskany tytuł / miejsce 
Liczba 

punków 

Konkursy organizowane przez 

kuratorów oświaty o zasięgu 

ponadwojewódzkim 

finalista konkursu przedmiotowego 10 

laureat konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 
7 

finalista konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 
5 

Konkursy organizowanych przez 

kuratorów oświaty o zasięgu 

wojewódzkim 

 

finalista dwóch lub więcej konkursów 

przedmiotowych 
10 

finalista jednego konkursu przedmiotowego 7 

laureat dwóch lub więcej konkursów 

tematycznych lub interdyscyplinarnych 
7 

laureat jednego konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 
5 

finalista dwóch lub więcej konkursów 

tematycznych lub interdyscyplinarnych 
5 

finalista jednego konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego 
3 

Międzynarodowe lub ogólnopolskie 

konkursy wiedzy albo turnieje 

ogólnopolskie - artystyczne 

finalista konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

10 

laureat turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

4 

finalista turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

3 

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie 

konkursy lub turnieje wiedzy 

artystycznej 

finalista dwóch lub więcej konkursów 

przedmiotowych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej 

10 

laureat dwóch lub więcej turniejów z 

przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

7 

finalista dwóch lub więcej turniejów z 

przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

5 

finalista konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

7 

laureat turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

3 

finalista  turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

2 

międzynarodowym 4 
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Kategoria uzyskany tytuł / miejsce 
Liczba 

punków 

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub 

sportowe organizowane przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły – wysokie 

miejsca na szczeblu 

krajowym 3 

wojewódzkim 2 

powiatowym 1 

Aktywność społeczna (praca na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, 

wolontariat) 
3 

 

 

 

 

 

 

II. W przypadku równorzędnych wyników  lub jeżeli szkoła dysponuje miejscami 

brane są pod uwagę następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodziny kandydata, 

f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

 

 

III. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści olimpiad 

przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – zgodnie z listą ogłoszoną przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

IV. Dodatkowe informacje 

W szkole obowiązuje mundurek: kamizelka granatowa z logo szkoły damska lub 

męska – koszt 150,00 zł dla uczniów wszystkich kierunków od klasy pierwszej. 
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Dodatkowo dla uczniów na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych 

obowiązuje również ubiór służbowy kucharski – koszt 220,00 zł.   

Koszty ubioru pokrywają Rodzice! 


