
 
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2 IM. I. DASZYŃSKIEGO W KRAKOWIE 
NA ROK SZKOLNY   2023/2024 

Zasady rekrutacji do szkół regulują:  
1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082,z późn.zm.).  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)    oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).  
4. Zarządzenie Nr 5/ 23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023r.  
5.Zarządzenie  Nr 70/ 82 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 
mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. 
 
 
I. Rekrutację do klas pierwszych technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie przeprowadza Szkolna Komisja 
Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły.  
II. Do klas pierwszych technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie zostaną przyjęci kandydaci od najwyższej ilości 
punktów do wyczerpania miejsc, którymi szkoła dysponuje.  
III. Zasady rekrutacji elektronicznej i składania dokumentów  
1.Rekrutacja elektroniczna - postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu 
rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl.  

 kandydaci logują się do systemu z wykorzystaniem numeru PESEL i wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły,  

 wypełniony wniosek należy wydrukować i podpisać przez kandydata oraz jednego rodzica/opiekuna prawnego, 

 kandydaci dla których Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie jest szkołą pierwszego wyboru składają kopię wniosku  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  w sekretariacie szkoły w dniach od 15 maja do 19 czerwca 2023r. w godzinach  
od 9.00 do 15.30. 

 
2.Wymagane od kandydatów dokumenty:  

 wypełniony w systemie Omikron wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,  

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  



 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia j nauki w zawodu; 

 ( szkoła wydaje skierowania na bezpłatne badania),  

 w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,  

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów określonych  w Zarządzeniu  Nr 70/ 82 Małopolskiego Kuratora 
Oświaty z dnia 28 października 2022r. 

 2 zdjęcia legitymacyjne opisane na odwrocie;  

 
 
W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki 
można składać elektronicznie. 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie 
do klasy pierwszej  

 

 
od 15 maja do 19 czerwca 
2023r. 

 
 

od 28 lipca do 4 sierpnia 
2023r. 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej 
 i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 
możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez 
kandydata wniosku o przyjęcie , z uwagi na zmianę szkół 
do których kandyduje 

 
od 23 czerwca  do 10 lipca 
2023r. 

 
--------------------------- 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności  

 
do 10 lipca 2023r. 

 
 do 4 sierpnia 2023r. 



4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

 
do 17 lipca 2023r. 

 
do 11 sierpnia  2023r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do szkoły.  

 

 
do 19 lipca 2023r. 
   do godz.12.00 

 
do 14 sierpnia 2023r. 
     do godz.12.00 

6. Wydanie kandydatowi przez szkołę skierowania na badania 
lekarskie  

 

 
   od 15 maja do21 lipca 2023r. 

 
od 4 sierpnia do 17 sierpnia      

2023r. 

7. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej, do której 
kandydat został zakwalifikowany przez przedłożenie:  

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;  

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty;  
(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu  wniosku 
o przyjęcie do szkoły) 
 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu  

 

 
 

od 19 lipca do 26 lipca 2023r. 

 
 

od 14 sierpnia do 21 sierpnia      
2023r. 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 

 

 
        do 27 lipca 2023r. 

do godz.12.00 

 
do 22 sierpnia 2023r.  
      do godz.12.00 

    

 
 
 



 
V. Zasady punktacji: 
 
 
1. O przyjęciu kandydata do szkoły decydują łącznie:  
- suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty,  
- suma punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez dyrektora szkoły 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  
- suma punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 
2.Wyniki egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty :  
język polski, matematyka – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35  
język obcy nowożytny – wynik wyrażony w procentach mnoży się przez 0,3  
3. W procesie rekrutacji w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie punktowane są oceny z następujących zajęć edukacyjnych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  w zależności od oddziału, do którego kandydat stara się o przyjęcie:  
 

Zawód Przedmioty punktowane 

Technik rachunkowości język polski, matematyka, język obcy nowożytny, 
informatyka 

Technik ekonomista język polski, matematyka, język obcy nowożytny, 
informatyka 

Technik handlowiec język polski, matematyka, język obcy nowożytny, 
informatyka, 

Technik logistyk język polski, matematyka, język obcy nowożytny, 
informatyka 

Technik lotniskowych służb 
operacyjnych 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, 
informatyka 



Technik hotelarstwa język polski, matematyka, informatyka, geografia 

Technik organizacji turystyki język polski, matematyka, informatyka, geografia 

Branżowa szkoła I stopnia  
zawód sprzedawca 

język polski, matematyka, informatyka, wiedza o 
społeczeństwie 

 
 
 
4.Kandydatom przelicza się na punkty oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone 
w stopniu:  
a) celujący   18 punktów,  

b) bardzo dobry  17 punktów,  

c) dobry   14 punktów,  
d) dostateczny    8 punktów,  

e) dopuszczający   2 punkty.  
 
5.Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się  7punktów 

 
6. Punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  
 

Rodzaj osiągnięcia Liczba przyznanych punktów 

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty 
na podstawie zawartych porozumień: 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego  

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  
 

 
 
 
          10 
            7 
            5 

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty:  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego  

 
    
         10  
          7  
           



 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego  

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego  

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  
 

          5  
           
          7  
          5  
          3  

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 
wymienione powyżej artystycznych i sportowych organizowanych 
przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły 
na szczeblu:  

 międzynarodowym  

 krajowym  

 wojewódzkim  

  powiatowym 
 

 
 
 
 

          4  
3  
2  
1  

Za osiągnięcia w zakresie działalności społecznej w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  

 
3 

 
 

 
7. W przypadku , gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.  
 
8. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie  
 

a) z języka polskiego i matematyki  

 oceny celującej - przyznaje się po 35 punktów,  

 bardzo dobrej - przyznaje się po 30 punktów,  

 dobrej - przyznaje się po 25 punktów,  

 dostatecznej- przyznaje się po 15 punktów,  

 dopuszczającej - przyznaje się po 10 punktów;  
 



b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

 celującym - przyznaje się 30 punktów,  

 bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,  

 dobrym - przyznaje się 20 punktów,  

 dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,  

 dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.  
.  
9. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej 
części egzaminu ósmoklasisty przelicza się punkty, w sposób określony w pkt. 3, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana część 
egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.  
 

 
9. Kandydaci z zagranicy przyjmowani są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 roku § 6 pkt. 2 
„uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do publicznej szkoły 
ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe – na podstawie dokumentów i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.  
 

 
10. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie :  
 

a) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub 
kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej 
szkoły,  

b) komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem, uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,  

c) rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie  

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania,  

d) na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  
 


