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 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. 

Podstawy prawne: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1248). 

3. Zarządzenie nr 3/2022 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok 

szkolny 2022/2023. 

4. Zarządzenie nr 8/2022 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych 

zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023. 

Rozdział I 

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum nr 2 na rok szkolny 2022/2023 

§ 1 

1. Kandydat do klasy pierwszej Technikum nr 2 składa wniosek o przyjęcie do wybranej 

klasy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w dniach: 16 maja 2022 r. - 31 maja 2022 r. do godziny 15.00, 

natomiast pozostałe wymagane dokumenty w dniach: 24 czerwca 2022 r. - 13 lipca 

2022  r. do godziny 15.00.  

§ 2 

1. Dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły, którą kandydat 

kończy) wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 2: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły, 

2) 3 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem), 

3) świadectwo ukończenia szkoły, 

4) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
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5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w wybranym zawodzie. 

§ 3 

1. Szkolna komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu wymaganych dokumentów sporządza listę 

kandydatów zakwalifikowanych oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 

pierwszej i ogłasza wyniki rekrutacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

www.ekonomik.gorzow.pl  21 lipca 2022 r. o godz. 12.00.  

Szkolna komisja rekrutacyjna informuje również o minimalnej ilości punktów 

warunkujących przyjęcie do klasy pierwszej. 

2. O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z § 6 regulaminu. 

§ 4 

1. Rodzic kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej składa oświadczenie 

potwierdzające wolę podjęcia nauki w Technikum nr 2 poprzez przedłożenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (jeśli nie uczynił 

tego wcześniej) w dniach: 21 lipca 2022 r. – 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00. 

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do klasy pierwszej nastąpi 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00. 

§ 5 

1. W przypadku, gdy w Technikum nr 2 pozostaną wolne miejsca, podanie o przyjęcie 

w postępowaniu uzupełniającym należy składać od 2 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia 

2022 r. do godz. 15.00. 

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym nastąpi  

12 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00. 

3. O kolejności na liście przyjętych w w postępowaniu uzupełniającym decyduje liczba 

punktów uzyskanych zgodnie z niniejszym regulaminem. 

4. Rodzic kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej składa oświadczenie 

potwierdzające wolę podjęcia nauki w Technikum nr 2 poprzez przedłożenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (jeśli nie uczynił 

tego wcześniej) od 12 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00. 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 22 sierpnia 

2022 r. o godz. 14.00. 

http://www.ekonomik.gorzow.pl/
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§ 6 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum nr 2 decyduje liczba punktów uzyskana przez 

kandydata w procesie rekrutacji. 

2. Maksymalna łączna ilość punktów, jakie może uzyskać kandydat wynosi 200. 

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani 

w pierwszej kolejności do Technikum nr 2 niezależnie od kryteriów zawartych 

w regulaminie rekrutacji.  

4. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

1) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego, 

b) matematyki 

– mnoży się przez 0,35; 

2) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) jednego przedmiotu do wyboru, 

b) języka obcego nowożytnego 

– mnoży się przez 0,3. 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku przeliczania na punkty wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki 

i wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

6. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 

7 punktów. 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty: 
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a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 

10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

3 punkty; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
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d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia 

w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

9. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym 

za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 

10, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego 

przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, którego dotyczy 

zwolnienie. 

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 10 pkt 2, ocenę z języka obcego 

nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, 

z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego 

nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru. 

§ 7 

1. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

Lubuskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 
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szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 

2022/2023:  

1) Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów szkół podstawowych;  

2) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów szkół podstawowych; 

3) Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów szkół podstawowych; 

4) Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów szkół podstawowych;  

5) Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów szkół podstawowych; 

6) Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych;  

7) Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych;  

8) Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego dla uczniów szkół podstawowych;  

9) Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych;  

10) Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych.   

2. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uwzględniane w postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023:  

1) Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych; 

2) Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”; 

3) Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża 

Polskiego”; 

4) Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych; 

5) Ogólnopolski Konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki; 

6) Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy z elementami astronomii i kosmologii 

„Międzygwiezdny pył”; 

7) Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy; 

8) Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”; 

9) Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości; 

10) Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie; 

11) Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych; 

12) Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; 

13) Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży; 

14) Ogólnopolski Konkurs „Bliżej Pszczół”; 

15) Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”; 

16) Czytanie Warte Zachodu; 

17) Konkurs matematyczno-informatyczny „InstaLogik”; 

18) Konkurs Patriotyczny „Ojczyzno Ma”; 

19) Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej, „Młody Biblista”, „Biblista Junior”; 

20) Wojewódzki Konkurs z Fizyki; 

21) Lubuska Olimpiada Młodzieży - Igrzyska Młodzieży Szkolnej; 

22) Konkurs Ornitologiczny; 

23) Programować każdy może; 

24) Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej; 

25) Konkurs Matematyczny im. Majki Ostrowskiej; 
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26) Konkurs fizyczny „Niuton nie Pyton” dla uczniów szkół podstawowych. 

3. Miejsca uznane za wysokie w zawodach, o których mowa w § 7.1, uwzględniane 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023: tytuł finalisty, z wyjątkiem 

tytułu laureata.  

4. Miejsca uznane za wysokie w zawodach, o których mowa w § 7.2, uwzględniane 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023: 
1) tytuł laureata;  

2) tytuł finalisty w zawodach organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły na ostatnim szczeblu.  

Rozdział II 

Zasady przechodzenia uczniów z innych szkół do Technikum nr 2 

§ 8 

1. Uczeń przechodzący z: 

1) klasy I  lub II szkoły branżowej I stopnia może być przyjęty do klasy I technikum; 

2) klasy III szkoły branżowej I stopnia może być przyjęty do klasy II technikum 

w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym 

kształcenie realizowane było w szkole branżowej I stopnia. 

2. Do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego 

przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, 

z której uczeń odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzanych zgodnie 

z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych, w przypadku przyjmowania: 

a) ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie 

art. 16 ust. 8 ustawy, 

b) do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa 

szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły albo przedmiot realizowany 

w zakresie rozszerzonym, 

c) ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień 

szkoły publicznej; 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej 

ucznia. 
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3. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale 

szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez 

nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale. 

§ 9 

1. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego 

języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale 

szkoły, do której uczeń przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu 

uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 

szkolnego albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi, albo 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, 

którego uczył się w szkole, z której przechodzi. 

2. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego 

jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, 

wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka 

obcego nowożytnego – nauczyciel zatrudniony w innej szkole wyznaczony przez 

dyrektora tej szkoły. 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany w Regulaminie podejmuje i zatwierdza rada pedagogiczna. 

2. Zmieniony Regulamin wprowadzany jest w formie jednolitego dokumentu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


