Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu
na rok szkolny 2019/2020
(dla absolwentów szkół podstawowych)
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)
 Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół
policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Postanowienia ogólne
 Do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 Szkoła ogłasza zasady rekrutacji na stronie internetowej www.zset.pl.
Procedura rekrutacyjna
Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Kandydaci logują się w systemie za pomocą numeru PESEL
i wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność w formie preferencji. Wydrukowany
z systemu wniosek składają w szkole, która została wskazana jako pierwsza na liście preferencji. Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego
z preferowanych oddziałów na podstawie ilości uzyskanych w procesie rekrutacji punktów.
Obowiązujące terminy
13.05 /poniedziałek/ - 17.06.2019 r. / poniedziałek/ do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej absolwenta szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
21.06 /piątek/ - 25.06.2019 r. /wtorek/ do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oryginałów dyplomów uzyskanych za osiągnięcia oraz zaświadczeń o wolontariacie,
11.07.2019 r. /czwartek/ godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych,
od 11.07.2019 r. /czwartek/ do 15.07.2019 r. /poniedziałek/ do godz.15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli
podjęcia nauki w technikum lub branżowej szkole I stopnia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone na wcześniejszym etapie naboru, orzeczenia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu w technikum lub branżowej szkole.
16.07.2019 r. /wtorek/ godz. 12.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych.
Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona w szkole tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.
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W procesie rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020 – 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, przy przeliczaniu 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) Języka obcego nowożytnego
- mnoży się przez 0,3.
1.

2.

Oceny z obowiązujących zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane są na punkty:
a)

Celujący – przyznaje się po 18 punktów;

b)

Bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

c)

Dobry – przyznaje się po 14 punktów;

d)

Dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;

e)

Dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

W Zespole Szkół Ekonomicznych podczas procesu rekrutacyjnego, w poszczególnych oddziałach, punktowane są następujące obowiązkowe zajęcia
edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
TECHNIKUM
klasa Ap – technik ekonomista: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia;
klasa Bp – technik handlowiec: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia;
Klasa Cp – technik rachunkowości: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia;
klasa TFp – technik usług fryzjerskich: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, plastyka.
SZKOŁA BRANŻOWA I Stopnia
klasa BF/Sp (dwuzawodowa) : - fryzjer: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, plastyka.
- sprzedawca: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia.
3.
4.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7pkt
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
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/wykaz konkursów, zawodów wiedzy artystycznych i sportowych – punktacja zgodnie z wykazem 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 w roku szkolnym 2019/2020 (wykaz dostępny na stronie KO w Bydgoszczy w
zakładce dla rodziców i uczniów-rekrutacja). Za wysokie miejsca w zawodach określa się uzyskanie tytułu laureata/innego zwycięskiego tytułu lub
zajęcie miejsca od I do III.
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:
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 organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- przyznaje się 10 punktów,
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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,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
6) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3pkt.
Zasady przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty określa § 8.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu na rok szkolny 2019 / 2020
Klasa

Przedmiot
rozszerzony

I język obcy

II język obcy

język angielski

język niemiecki

Kwalifikacje

Technikum – 5 letnie po szkole podstawowej
Klasa Ap *)
technik ekonomista

język
angielski

KOD ZAWODU: 331403
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE :
 Prowadzenie dokumentacji w

jednostce organizacyjnej

 Prowadzenie spraw

kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych

Klasa Bp
technik handlowiec

język
angielski

język angielski

język niemiecki

KOD ZAWODU: 522305
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE :
 Prowadzenie sprzedaży
 Prowadzenie działań handlowych

Klasa Cp
technik rachunkowości

język
angielski

język angielski

język niemiecki

KOD ZAWODU: 431103
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE :
 Prowadzenie spraw

kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych

 Prowadzenie rachunkowości

Klasa TFp
technik usług
fryzjerskich

język
angielski

język angielski

język niemiecki

KOD ZAWODU: 514105
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE :
 Wykonywanie usług

fryzjerskich

 Projektowanie i wykonywanie fryzur

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia po szkole podstawowej
Klasa B F/Sp – klasa dwuzawodowa

KOD ZAWODU: 514101

zawód – fryzjer / zawód sprzedawca

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE - FRYZJER :
 Wykonywanie usług

fryzjerskich

KOD ZAWODU: 522301
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE - SPRZEDAWCA :
 Prowadzenie sprzedaży

*) indeks p – dotyczy absolwentów szkół ponadpodstawowych
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Dokumenty postępowania rekrutacyjnego
a) Należy zalogować się zgodnie z zasadami elektronicznego naboru, wypełnić podanie, a następnie je wydrukować. Podanie musi zostać podpisane przez
kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego. Podanie należy złożyć w szkole, którą wybrano na pierwszym miejscu.
b) Dwie fotografie.
c) Zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.
d) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
e) Oryginał zaświadczenia o wyników egzaminu ósmoklasisty.
f) Zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych, tematycznych, sportowych, artystycznych co najmniej na
szczeblu powiatowym oraz aktywność na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu.
g) W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
h) W przypadku kandydatów do zawodu fryzjer, sprzedawca - oryginał umowy o realizację zajęć praktycznych u pracodawcy w charakterze młodocianego
pracownika.
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