
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 8 IM. T. KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE 
 

ZASADY REKRUTACJI DO 
TECHNIKUM ZAWODOWEGO NR 2 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 

NA  ROK SZKOLNY 2014/2015 
 
 
 

 
I. WYKAZ SZKÓŁ do których dyrekcja Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie  organizuje w roku szkolnym 

2014/2015 nabór: 
 

• TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2 
 
zawód : technik usług fryzjerskich – (30 miejsc) 
 
zawód : technik technologii żywności – (30 miejsc) 
 

• ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 
 
zawód : fryzjer – 30 (miejsc) 
 
 Klasa wielozawodowa „A” zawód: sprzedawca – (15 miejsc), 

    zawód: cukiernik+piekarz – 15 (miejsc) 
 
Klasa wielozawodowa „B” zawód : mechanik monter maszyn i urządzeń  + operator 
obrabiarek   skrawających – 15 (miejsc)  

                            zawody: / min. introligator, stolarz, elektromechanik, rzeżnik-wędliniarz, 
tapicer, krawiec, ślusarz, drukarz, złotnik-jubiler / - 15 miejsc 

  
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY  
 

• od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum Zawodowego nr 2 
 
- 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 
- ewentualne wnioski lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 
 

• od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2: 
 
- 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; 
 
III. ZASADY REKRUTACJI 

• Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: 

– oceny z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum 



– wyniki egzaminu gimnazjalnego przekazane przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną, 

– inne, dodatkowe kryteria, osiągnięcia ucznia    

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Zawodowego zdecyduje liczba 
punktów ustalona w toku postępowania kwalifikacyjnego.  

 
• 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 
 
 
W zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI za świadectwo punkty są przyznawane 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. 
  

Szczególnymi osiągnięciami są dokonania i sukcesy kandydata wpisane na świadectwie ukończenia 
gimnazjum lub zawarte w dołączonych dokumentach (jeżeli dostarczone są kopie tych dokumentów – 
wymagane jest ich potwierdzenie „za zgodność” przez dyrektora gimnazjum). Punkty przyznaje się za:  
 
 

 

L.p. Szczególne osiągnięcia kandydata  Liczba 
punktów 

1.  Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego (kuratoryjnego) lub 
olimpiady dla gimnazjalistów – o których mowa w Zarządzeniu KO (wykaz w 
załączniku nr 1) 

35 

2.  Tytuł laureata konkursu (innego niż umieszczonego w wykazie 25 



Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści 
podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu  

3.  Tytuł finalisty konkursu, o którym mowa w p. 2 15 
4.  Indywidualny tok lub program nauki realizowany z co najmniej dwóch przedmiotów 35 
5.  Indywidualny tok lub program nauki realizowany z jednego przedmiotu 15 
6.  Tytuł laureata konkursu przedmiotowego dla gimnazjalistów organizowanego przez 

szkoły ponadgimnazjalne Koszalina (wymagany jest oryginał zaświadczenia 
wydanego przez szkołę) 

25 

7.  Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez  
szkoły ponadgimnazjalne Koszalina (wymagany jest oryginał zaświadczenia 
wydanego przez szkołę) 

15 

8.  Ukończenie z wyróżnieniem zajęć dla gimnazjalistów organizowanych przez  
I, II i V LO (wymagany jest oryginał zaświadczenia wydanego przez LO)  
 

15 

9.  Ukończenie zajęć dla gimnazjalistów organizowanych przez I, II i V LO (wymagany 
jest oryginał zaświadczenia wydanego przez LO) 

5 

10.  Pełnienie funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego samorządu 
szkolnego – w połączeniu z wzorową oceną zachowania 

10 

11.  Pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu klasowego („gospodarza”) – w 
połączeniu z wzorową lub bardzo dobrą oceną zachowania 

5 

12.  Systematyczne zaangażowanie w działania o charakterze wolontariackim 
(wymagany jest oryginał zaświadczenia wydanego przez organizację charytatywną) 
– pod warunkiem wpisu na świadectwie 

5 

13.  Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem („pasek”) 5 
14.  Ukończenie gimnazjum ze średnią ocen 4,8 i wyższą 10 
15.  Zdobycie – indywidualnie lub zespołowo –  tytułu mistrza  województwa w 

dowolnej dyscyplinie sportu lub miejsca I – X w mistrzostwach Polski  
 

15 
16.  Zdobycie – indywidualnie lub zespołowo –  II, III lub IV  miejsca w mistrzostwach 

województwa  w dowolnej dyscyplinie sportu   
 

10 
17.  Uzyskanie (indywidualnie lub zespołowo) najwyższych lokat (miejsca I – III) w 

międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach, festiwalach i przeglądach w 
dziedzinie twórczości artystycznej 

 
15 

18.  Uzyskanie (indywidualnie lub zespołowo) najwyższych lokat (miejsca I – III) w 
wojewódzkich konkursach, festiwalach i przeglądach w dziedzinie twórczości 
artystycznej 

 
10 

UWAGI Punkty są sumowane do liczby maksymalnej – 40 (bez świadectwa z „paskiem” można uzyskać 
maksymalnie 35). 
 

d) Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci  Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej 
lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych 
przez szkołę. Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 
podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu stanowi załącznik nr 1 

 
Załącznik Nr 1 
 
Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125) 
wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
 



1. Konkursy dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014,  których 

      organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty: 

� Konkurs Polonistyczny, 
� Konkurs Matematyczny,  
� Konkurs Chemiczny, 
� Konkurs Biologiczny, 
� Konkurs Geograficzny, 
� Konkurs Języka Angielskiego, 
� Konkurs Języka Niemieckiego. 
� Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii, 
� Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie. 

 
Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął udział w etapie wojewódzkim konkursu.  
Tytuł laureata uzyskują  uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co 
najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.  
 

• Nie ustala się minimalnego limitu punktowego do zasadniczych szkół zawodowych. 
O przyjęciu do szkoły zasadniczej 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 przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwa w przyjęciu do szkół mają:  
- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych;  
- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 
IV. TERMINY REKRUTACJI /metodą elektroniczną/: 
 

• od 12 maja do 5 czerwca 2014r. składanie podań i rejestracja w systemie 
• od 18  do 25 czerwca 2014r. możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły 
• od 27 czerwca do 1 lipca 2014r.– termin dostarczania do wybranych szkół 

ponadgimnazjalnych potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. 

• 4 lipca 2014r.  ( do godz. 15.00 ) – ogłoszenie list zakwalifikowanych do szkoły. 
• – od 4 do 8 lipca 2014r. (  do godz.12.00 ) - potwierdzenie przez uczniów woli podjęcia 

nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

•  8 lipca 2014r. ( do godz. 14.00 ) - ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły  

• do 28 sierpnia -  Rekrutacja dodatkowa w szkołach dysponujących wolnymi miejscami  
 
 


