
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

1. Do Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4 zostaną przyjęci kandydaci w kolejności od naj-

wyższej liczbie punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada. 

 

2. PUNKTACJA: 

Kandydat może uzyskać w całym postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 

200 punktów w tym za: 

a) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 100 

punktów dla zadań z zakresu: 

 języka polskiego 

 matematyki 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Ozna-

cza to, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w 

sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30 – co 

oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów. 

b) oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych przedmiotów na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 72 punktów 

 Przedmioty wybrane do punktowania w zawodzie technik ekonomista i technik ra-

chunkowości: 

 język polski  

 matematyka 

 język obcy nowożytny  

 informatyka 

 Przedmioty wybrane do punktowania w zawodach: technik hotelarstwa i technik or-

ganizacji turystyki: 

 język polski  

 matematyka 

 język obcy nowożytny  

 geografia 

 Oceny z wybranych przedmiotów punktowane są następująco:  

 celujący – 18 pkt.  

 bardzo dobry – 17 pkt.  



 dobry – 14 pkt. 

 dostateczny – 8 pkt. 

 dopuszczający – 2 pkt. 

c) szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mak-

symalnie 18 punktów, w tym za udział w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogól-

nopolskim, ponadwojewódzkim, wojewódzkim i powiatowym 

d) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt. 

e) aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wo-

lontariatu –  3 punkty 

 

3. LISTA DOKUMENTÓW:  

a) wniosek o przyjęcie (dostępny na stronie www.krakow.e-omikron.pl) 

b) arkusz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce dla kandydatów na stronie szkoły – 

http://www.zse1.edu.pl/) 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

d) zaświadczenie o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej  

e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie 

technik ekonomista, technik rachunkowości, technik hotelarstwa i technik organizacji tury-

styki 

f) karta zdrowia ucznia (otrzymywana w szkole podstawowej) 

g) 2 zdjęcia /podpisane na odwrocie/ 

h) oświadczenie dotyczące uczestnictwa w lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie 

(dostępne w zakładce dla kandydatów na stronie szkoły – http://www.zse1.edu.pl/) 

 

UWAGA:  

We wniosku o przyjęcie do szkoły kandydat powinien zaznaczyć chęć nauki klasach danego typu 

szkoły wpisując następujące KODY ODDZIAŁÓW:  

 1ab – w zawodzie technik ekonomista 

 1c – w zawodzie technik rachunkowości 

 1d – w zawodzie technik hotelarstwa 

 1ef – w zawodzie technik organizacji turystyki 

 

4. JĘZYKI OBCE NAUCZANE W SZKOLE: 

 język angielski – obowiązkowo  

 język niemiecki (kontynuacja po szkole podstawowej)  
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 język francuski, język rosyjski lub język włoski (początkujący) – jeden język do wyboru 

 język włoski dla kandydatów w zawodzie technik organizacji turystyki  

W przypadku zbyt licznych grup językowych Przewodniczący SKR zastrzega sobie prawo zmiany 

wybranego przez kandydata drugiego języka obcego nowożytnego. Podstawowym kryterium przy-

działu do grup językowych będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

ocena z drugiego języka obcego nowożytnego, którego kandydat uczył się w gimnazjum. Kandyda-

ci z mniejszą ilością punktów i niższą oceną z drugiego języka obcego nowożytnego na świadec-

twie ukończenia gimnazjum będą przydzielani do odpowiednich grup językowych decyzją Prze-

wodniczącego SKR. 

 

5. WAŻNE ADRESY INTERNETOWE: 

 http://www.zse1.edu.pl/ – strona internetowa naszej szkoły 

 zsek1@mjo.krakow.pl – email naszej szkoły 

 www.krakow.e-omikron.pl – portal rekrutacyjny 
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