
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 

Prowadzimy nabór na następujące kierunki:    

• fryzjer                  nauka trwa 3 lata – 1 klasa 

• Klasa  wielozawodowa A  nauka trwa 3 lata - 1 klasa, a w niej: 

Szkoła/Profil 
Cykl 

kształcenia 

Ilość 

oddziałów 

Ilość 

miejsc 

½ sprzedawca 1/2 15 

cukiernik 

piekarz 

wędliniarz 

3 lata 
1/2 15 

• Klasa  wielozawodowa B nauka trwa 3 lata, 1 klasa a w niej: 

Szkoła/Profil 
Cykl 

kształcenia 

Ilość 

oddziałów 

Ilość 

miejsc 

monter maszyn i urządzeń + operator 

obrabiarek skrawających 3 lata 1/2 15 

ogrodnik, kominiarz, ślusarz, zegarmistrz, 

złotnik-jubiler, drukarz, introligator, 

elektromechanik, stolarz, krawiec, kuśnierz, 

tapicer, obuwnik, kaletnik, operator maszyn i 

urządzeń przemysłu spożywczego. 

3 lata 1/2 15 

Kandydaci przyjmowani są do szkoły na prawach pracownika młodocianego, 
a więc powinni we własnym zakresie podpisać z pracodawcą umowę o pracę 
w celu przygotowania zawodowego. Uczniowie klasy wielozawodowej 
w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek 
skrawających będą mieli możliwość odbywania zajęć praktycznych w ramach 
indywidualnej umowy m.in. z takimi koszalińskimi zakładami pracy jak:  
TEPRO i KOSPEL. 
 
Wymagane dokumenty: 
 

- trzy podpisane zdjęcia;  
- karta zdrowia;  
- świadectwo ukończenia gimnazjum;  
- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;  
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 
  w określonym zawodzie;  
- odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, względnie zaświadczenie 
  o przyjęciu na odbywanie praktycznej nauki zawodu;  
- ewentualne wnioski lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 

DOKUMENTY PRZYJMUJEMY OD 12 MAJA 2014 R. 

 

 

 

 

 

 

w roku szkolnym 2014/2015 zaprasza do: 
 

� Technikum Zawodowego Nr 2 

� Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 
 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku  

od godziny 800 do 1500 

 

 

 
 
 
 

Dojazd do szkoły autobusami linii MZK: 10, 12, 14, 15 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 

im. Tadeusza Kościuszki 

75-235 KOSZALIN ul. Morska 108 

wyróżniony tytułem „Szkoła z klasą” 

tel./fax (0-94) 343-24-21 

http://www.zs8.koszalin.pl 

e-mail: sekretariat@zs8.koszalin.pl 
 



TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 2 

Okres nauczania – 4 lata 
 

Oferujemy kształcenie o kierunku: 
 

• technik usług fryzjerskich – 1 klasa 
 
Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. 
Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące 
i zawodowe. 
Zawód technik - usług fryzjerskich jest zawodem szeroko profilowym, 
umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. 
Zdobycie tytułu technika umożliwia otwarcie własnego zakładu 
fryzjerskiego lub pracę w salonach fryzjerskich oraz salonach odnowy 
biologicznej.  

ZASADY NABORU  
Nie ustala się minimalnego limitu punktowego do technikum. O przyjęciu decydują 
oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. 
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc – przyjmowani będą Ci 
kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej 
w limicie liczby miejsc. 
W procesie rekrutacji każdy kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów: 
 

a)  maksymalnie 100 pkt. - 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na 
egzaminie gimnazjalnym z zakresów: j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,  
matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka 
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 
 

b) maksymalnie 60 punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum  
W zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH szkolna komisja rekrutacyjno-
kwalifikacyjna przyznaje za świadectwo punkty z czterech przedmiotów: języka 
polskiego, matematyki, plastyki i biologii wg zasad: 
• stopień celujący – 15 punktów 
• stopień bardzo dobry – 12 punktów 
• stopień dobry – 9 punktów 
• stopień dostateczny – 5 punktów 
 

c) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum. 
  

 

Wymagane dokumenty: 

1. trzy podpisane zdjęcia; 
2. karta zdrowia;  
3. świadectwo ukończenia gimnazjum; 
4. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym  zawodzie; 
6. ewentualne wnioski lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

DOKUMENTY PRZYJMUJEMY OD 12 MAJA 2014 R. 

UWAGA! NOWY KIERUNEK! TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 2 

Okres nauczania – 4 lata 
 

Oferujemy kształcenie o kierunku: 
 

• technik technologii żywności – 1 klasa 
Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. 
Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. 
Technik technologii żywności zdobywa umiejętności do: 

• kierowania i nadzorowania wytwarzaniem wysokiej jakości artykułów 
spożywczych, 

• opracowywania: receptur, instrukcji technologicznych, norm 
zakładowych dla wyrobu, itp. 

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być 
podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku 
technologia żywności i żywienie człowieka.  

ZASADY NABORU  
Nie ustala się minimalnego limitu punktowego do technikum. O przyjęciu decydują 
oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego.  
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc – przyjmowani będą Ci 
kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej 
w limicie liczby miejsc. 
W procesie rekrutacji każdy kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów: 
 

a) maksymalnie 100 pkt. - 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na 
egzaminie gimnazjalnym z zakresów: j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 
matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka 
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 
 

b) maksymalnie 60 punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum  
W zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI szkolna komisja rekrutacyjno - 
kwalifikacyjna przyznaje za świadectwo punkty z czterech przedmiotów: języka 
polskiego, matematyki, chemii i biologii wg zasad: 
• stopień celujący – 15 punktów 
• stopień bardzo dobry – 12 punktów 
• stopień dobry – 9 punktów 
• stopień dostateczny – 5 punktów 
 

c) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum.  
 

Wymagane dokumenty: 

1. trzy podpisane zdjęcia; 
2. karta zdrowia;  
3. świadectwo ukończenia gimnazjum; 
4. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie; 
6. ewentualne wnioski lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

DOKUMENTY PRZYJMUJEMY OD 12 MAJA 2014 R. 


