KRYTERIA REKRUTACJI I ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:
1. Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn.
zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943) w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5i art. 165 ust. 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz §11
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz.
586)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
3. Zarządzenie Nr 7/18 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa wart. 18 ust. 1
pkt. 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

§1
Informacje ogólne dotyczące rekrutacji

1. Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach na rok szkolny 2018/2019
odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora szkoły,
w skład której wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy:
-

sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek oraz zweryfikowano
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

-

sporządzanie

informacji

o

podjętych

czynnościach,

o

których

mowa

w

art.

150

ust.7

ustawy – Prawo oświatowe;
-

sporządzanie

informacji

o

liczbie

punktów

przyznanych

poszczególnym

kandydatom

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
-

sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

-

pisemne uzasadnienie powodów nieprzyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Kielcach w przypadku wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o takie uzasadnienie
(zob. § 6 ust. 1).

3. W roku szkolnym 2018/2019

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach planuje się utworzenie

pięciu klas pierwszych.
4. Liczebność poszczególnych klas: 33 uczniów.
5. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum.
6. Kandydat może wybierać oddziały tylko zgodnie z ofertą zaproponowaną przez ZSE.
7. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach:

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach
rok szkolny 2018/2019
Nazwa

1A technik ekonomista
Klasa
administracyjno prawna

1B technik ekonomista
Klasa
Bankowo - finansowa

1C technik hotelarstwa
Klasa
barmańsko - baristyczna

1D technik hotelarstwa
Specjalność
gastronomia hotelowa)

1E technik obsługi
turystycznej
Specjalność
turystyka kulinarna/
animacja czasu wolnego

Opis
Klasa o specjalności prawnej realizująca innowację prawną
- zajęcia dodatkowe z prawa gospodarczego, symulacja rozpraw
sądowych w ramach Sądu szkolnego, współpraca z Sądem Okręgowym
i Sądem Rejonowym w Kielcach.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski oraz
matematyka.
Języki obce na kierunku to język angielski oraz język niemiecki.
Dodatkowe zajęcia z podstaw prawa.
Przedmioty punktowane: informatyka, język angielski, język polski,
matematyka.
Klasa o specjalności bankowej i finansowej – zajęcia dodatkowe
z finansów i bankowości, praktyka zawodowa oraz lekcje
w bankach, współpraca z NBP, BGŻ, Biurem Rachunkowym „Biurex”.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski,
matematyka.
Języki obce na kierunku: język angielski i język niemiecki.
Dodatkowe zajęcia z podstaw bankowości i finansów.
Przedmioty punktowane: informatyka, język angielski, język polski,
matematyka.
Zajęcia w specjalistycznych pracowniach zawodowych: pracowni obsługi
konsumenta, jednostce mieszkalnej, pracowni barmańsko – baristycznej,
zajęcia praktyczne w Pracowni Symulacyjnej, praktyki zawodowe
w renomowanych hotelach: Binkowski, Grand Hotel, Uroczysko.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski,
matematyka.
Języki obce na kierunku: język angielski i język niemiecki.
Dodatkowe zajęcia z podstaw barmaństwa i baristyki
Przedmioty punktowane: informatyka, język angielski, język polski,
matematyka.
Zajęcia w specjalistycznych pracowniach zawodowych: pracowni obsługi
konsumenta, jednostce mieszkalnej, pracowni barmańsko – balistycznej,
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne w Pracowni Symulacyjnej,
praktyki zawodowe w renomowanych hotelach: Binkowski, Grand Hotel,
Uroczysko.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski,
matematyka.
Języki obce na kierunku: język angielski i język niemiecki.
Dodatkowe zajęcia z organizacji gastronomii hotelowej.
Przedmioty punktowane: informatyka, język angielski, język polski,
matematyka.
Klasa realizująca zajęcia praktyczne w pracowni Symulacyjnej
Przedsiębiorstwo Turystyczne. Praktyki zawodowe w renomowanych
Biurach Turystycznych, współpraca z regionalna Organizacja turystyczną
Województwa Świętokrzyskiego Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym: język angielski, matematyka. Języki obce na kierunku:
język angielski i język niemiecki.
Dodatkowe zajęcia z turystyki kulinarnej/animacja czasu wolnego
Przedmioty punktowane: język angielski, język polski, matematyka,
wychowanie fizyczne.

Liczba
wolnych
miejsc

33

33

33

33

33

Dodatkowa możliwość uzyskania drugiego zawodu w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:
- technik rachunkowości
- technik administracji

Nauczanie w 5 językach:
1. zajęcia obowiązkowe:
- język angielski,
- język niemiecki,
- język angielski zawodowy
2. zajęcia dodatkowe:
- język hiszpański
- język włoski,
- język portugalski.

8. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w ZSE w Kielcach decyduje jego lokata na liście kandydatów,
ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
9. Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata pozwala na przyjęcie go do większej liczby oddziałów,
zostanie on przydzielony do oddziału wskazanego na najwyższej pozycji na liście preferencji.

