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Zasady  rekrutacji  kandydatów 

            do Zespołu Szkół Ekonomicznych 

          im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  

w Gnieźnie na  rok  szkolny 2022/2023 
 

§  1   

1. W roku szkolnym 2022/2023 planuje się utworzenie następujących oddziałów szkół   

młodzieżowych w ZSE w Gnieźnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej:   

1) technikum:   

 

▪ kształcące w zawodzie technik ekonomista,   

▪ kształcące w zawodzie technik logistyk, 

▪ kształcące w zawodzie technik reklamy,  

▪ kształcące w zawodzie technik rachunkowości, 

▪ kształcące w zawodzie technik informatyk.   

 

2) branżowa I stopnia:   

 

▪ kształcąca w zawodzie sprzedawca.   

 

  

§  2  

1. Do klasy pierwszej technikum, szkoły branżowej I stopnia, wchodzących w skład   

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  Prymasa 

Tysiąclecia w Gnieźnie, przyjmowani są kandydaci, absolwenci ośmioletniej szkoły 

podstawowej, którzy posiadają świadectwo ukończenia tej szkoły.   

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa    

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o przyjęciu kandydatów do klasy   

pierwszej szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie decydują łącznie 

następujące kryteria:    

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu,   

2) oceny z języka polskiego, matematyki, obowiązkowego języka obcego    

i przedmiotu wskazanego przez dyrektora szkoły w zależności od kształconego   

zawodu:   

d) do technikum kształcącego w zawodach: technik ekonomista, technik   

logistyk, technik rachunkowości, technik reklamy: historia;   

e) do technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk: informatyka;   

f) do branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie sprzedawca:   

historia;   

3) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,   
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4) szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły   

podstawowej,   

5) osiągnięcia kandydatów dotyczące aktywności na rzecz innych ludzi    

lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu.   

3.  Każdy kandydat może złożyć dokumenty do trzech wybranych szkół.   

 

 

§  3   

1. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół   

Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w 

Gnieźnie: 

 

1) podanie o przyjęcie do konkretnej szkoły (technikum kształcącego w zawodach:   

technik ekonomista, technik rachunkowości, technik informatyk, technik 

logistyk,  technik reklamy lub branżowej szkoły I stopnia)  w porządku od 

najbardziej do najmniej preferowanych,   

2) kwestionariusz osobowy,   

3) 2 fotografie (dla ubiegających się o przyjęcie do technikum kształcącego    

w zawodzie technik reklamy - 3 fotografie),   

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,   

5) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,   

6) w przypadku młodocianych pracowników podpisana umowa o pracę    

lub zaświadczenie potwierdzające zamiar podpisania takiej umowy.   

 

 

§  4   

1. W procesie rekrutacyjnym przelicza się na punkty oceny z przedmiotów i innych  

osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły   

podstawowej:   

 

1) w przypadku przeliczenia na punkty zapisanych na świadectwie ukończenia   

szkoły podstawowej ocen z wymienionych  w §2. ust.2. pkt 1. przedmiotów:   

a) ocena celująca –              18 pkt.;   

b) ocena bardzo dobra –             17 pkt.;   

c) ocena dobra –               14 pkt.;   

d) ocena dostateczna –               8 pkt.;   

e) ocena dopuszczająca –               2    pkt.;   

2) świadectwo z wyróżnieniem -                             7    pkt.   

 

3) w przypadku przeliczania na punkty kryterium o którym mowa w art. 134 ust.2 

pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt   

5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a Ustawy Prawo Oświatowe, maksymalna liczba   

punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia         18 pkt.   
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4) osiągnięcia kandydatów dotyczące aktywności na rzecz  innych  ludzi    

lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu        3  pkt. 

5) wynik z egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach przeliczany jest na   

punkty:   

a) z j. polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35,   

b) z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.   

 

 

§  5   

1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności przyjmowany jest    

do wybranej szkoły ponadpodstawowej laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady   

przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim    

lub ponadwojewódzkim przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi    

na podstawie art. 22 ust 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty.   

 

 

§  6   

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie   

postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego   

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość   

wyboru kierunku kształcenia za względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią   

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni   

specjalistycznej.   

§  7   

  

1.  Kandydaci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała  Wyszyńskiego 

 Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie składają wymagane dokumenty   w sekretariacie 

 szkoły od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r., do godz. 15.00.   

2.  Od dnia 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r., do godz. 15.00 kandydat uzupełnia 

 wniosek o przyjęcie do szkoły, o świadectwo ukończenia szkoły  

 i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.   

3.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy   

kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi  20 lipca 2022 r., godz. 10.00.   

4.  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa   

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego -    

od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.   

6.  Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły -    

2 sierpnia 2022 r. godz.  13.00. 
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Opracowano dnia 10 lutego 2022 r. na podstawie: 

 

• art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (DzU.   

z 2018 r. poz. 996, z późn. zm),  w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165  ust. 

4 i art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

–  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, ze zmianami), 

• Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz.610),  

• Zarządzenia nr 110.1.5.2022 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 

stycznia 2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych 

publicznych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół 

policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do klas wstępnych. 

• Komunikat MEiN z dnia 28 stycznia 2021 r. - Terminy postępowania rekrutacyjnego, a 

także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i 

klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 UPO, z 

wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na 

rok szkolny 2021/2022; 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i z walczaniem COVID-19. 


