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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

na rok szkolny 2021/2022 

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole 

 

 

§ 1 

 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r.           

poz. 4, 619, 762); 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4);  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737);  

 Rozporządzenie MEN 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 zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394); 

 Regulamin elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kolskiego. 

 

 

§ 2 

 
Przepisy ogólne 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnym im. St. i Wł. Grabskich  

w Kole mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

2. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych przeprowadza szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły.  

3. Rekrutacja jest objęta jednolitym systemem naboru elektronicznego Powiatu Kolskiego. 

4. Oferta edukacyjna: 
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Przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym 
Języki obce 

Przedmioty 
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postępowaniu 
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Technikum w zawodzie: 

technik ekonomista 
1 TE geografia 

j. angielski 

 

jest kontynuacją 

języka nauczanego   

w szkole 

podstawowej 

 

 

 

 

j. niemiecki                           

j. francuski                                                 

j. rosyjski 

język angielski 

geografia 
5 

Technikum w zawodzie: 

technik rachunkowości 
1 TR geografia/matematyka 

język angielski 

geografia 

Technikum w zawodzie:                                         

technik geodeta                  
1 TG geografia/matematyka 

język angielski 

geografia 
5 

Technikum w zawodzie:                                         

technik organizacji 

turystyki 

1 TOT geografia 
język angielski 

geografia 
5 

Liceum Ogólnokształcące 1 LO 

język angielski 

język polski 

geografia 

język angielski 

geografia 
4 

język angielski                        

biologia                                            

chemia 

język angielski 

biologia 
4 
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§ 3 

 

 Zasady uzyskiwania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje szkolna Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając: 

a) sumę punktów z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie oraz innych 

osiągnięć kandydata, 

b)  liczbę punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty. 

 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja 

Łącznie 

maksymalna 

liczba 

punktów 

1. Ocena z języka polskiego  max 18 punktów 
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2. Ocena z matematyki max 18 punktów 

3. Ocena z języka angielskiego max 18 punktów 

4. 

Ocena z przedmiotu (odpowiednio dla każdego typu szkół) 

                         
Technik 

ekonomista 

Technik 

rachunkowości 

Technik 

geodeta 

Technik obsługi 

turystycznej 

Liceum 

Ogólnokształcące 

geografia geografia geografia geografia 
geografia lub 

biologia 
 

max 18 punktów 

5. Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów 

 

6. 

Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym 

przez inne podmioty działające na terenie szkoły 

max 18 punktów 

7. Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, 

zwłaszcza w formie wolontariatu 
3 punkty 

8. Egzamin ósmoklasisty 

Wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego, 

b) matematyki 

- mnoży się przez 0,35; 

c) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego  

- mnoży się przez 0,3. 

 

max.100 

punktów 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW  

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 
200 punktów 

 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych za oceny wyrażone w stopniu: 

celującym – przyznaje się po 18 punktów, 

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów, 

dobrym – przyznaje się 14 punktów, 

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-02-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=27-02-2016&qplikid=1#P1A6
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§ 4 

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, po 

spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do szkoły, tj. posiadają świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. 

 

§ 5 

 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,               

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi 

opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 

po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria od a) do g) mają jednakową wartość. 

§ 6 

 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji 

 

1. Kandydaci do szkoły wypełniają wniosek dostępny na stronie https://nabor.pcss.pl/kolo/ i po 

wydrukowaniu oraz podpisaniu przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego, dostarczają go                            

do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru, w terminie od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 1500. 

2. Ponadto kandydaci dostarczają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, w terminie od 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r. do godziny 1500. 

3. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych (22.07.2021 r.), w celu potwierdzenia woli przyjęcia 

do szkoły, należy do sekretariatu szkoły dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 2 fotografie, w terminie od 23.07.2021 r. 

do 30.07.2021 r. do godz. 1500. 

 

 

 

 

 

 

https://nabor.pcss.pl/kolo/
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§ 7 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna szkoły pierwszego wyboru: 

 gromadzi dokumenty uczniów z pierwszego wyboru szkoły, związane z rekrutacją, w sposób 

umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów wybrało daną szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią, 

 wpisuje do systemu elektronicznego dane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

zaświadczenia  z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście w kolejności 

alfabetycznej. 

 

§ 8 

 

1. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy decyduje: 

a) ilość punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, 

b) kolejność wyboru szkoły przez ucznia czyli preferencje wyboru szkoły i oddziału w elektronicznym 

systemie naboru 

Wskazanie kilku oddziałów z oferty edukacyjnej szkoły, zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia do 

ZSEA. 

2. O otwarciu klasy w danym kierunku decyduje liczba kandydatów. 

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły, do wyczerpania planowanego limitu 

miejsc. 

 

§ 9 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nastąpi do dnia 

02.08.2021 r. do godz. 1400. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ZSEA w Kole 

 

 


